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Lp. A s o r t y m e n t

1 butelka sterylna 10 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5
2 butelka sterylna 30 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5
3 butelka sterylna 40 ml + nakr. NG 28
4 butelka sterylna 60 ml + nakr. NG 28
5 butelka sterylna 100 ml + nakr. NG 28
6 butelka sterylna 125 ml + nakr. NG 28
7 butelka sterylna 150 ml + nakr. NG 28

8 butelka sterylna 200 ml + nakr. NG 28    NOWOŚĆ  !!!      
9 butelka sterylna 250 ml + nakr. NG 28
10 butelka sterylna 500 ml + nakr. NG 28    NOWOŚĆ  !!!     
11 butelka sterylna 1000 ml + nakr. NG 28     NOWOŚĆ  !!!     
12 zakraplacz z nakrętką ø 18 sterylny
13 pudełko apteczne sterylne 10 ml
14 pudełko apteczne sterylne 20 ml
15 pudełko apteczne sterylne 30 ml
16 pudełko apteczne sterylne 50 ml
17 pudełko apteczne sterylne 100 ml
18 pudełko apteczne sterylne 150 ml
19 opakowanie do maści ocznych z aplikatorem 5 g sterylne
20 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 100 ml sterylny
21 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 200 ml sterylny
22 minimsy opak. do kropli ocznych 1 ml x 10 szt. sterylne
23 pojemnik do miksera receptur. - tuba sterylna - 50, 100, 200 ml
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Informacje bieżące

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

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze 
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod 7447

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 zawo-
du 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 Apte-
karski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
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Słowo Prezesa

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

R ozpoczął się kolejny rok, patrzymy 
w przyszłość z nadzieją i optymi-
zmem. Czynimy postanowienia i po-

dejmujemy zobowiązania. Oby tylko wystarczyło 
nam sił i zdrowia do ich realizacji. Takie życzenia składałam Państwu na 
Noworocznym Koncercie Aptekarzy, który odbył się 12 stycznia 2015 roku 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Koncerty te stały się już tradycją naszego 
samorządu. Stanowią swoiste powitanie Nowego Roku, są okazją do spotka-
nia w gronie koleżanek i kolegów oraz do kontaktów z innymi samorządami –  
lekarzy, pielęgniarek czy radców prawnych.

Ten rok śmiało można nazwać „rokiem wyborów”. W maju będziemy 
wybierać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W środowisku aptekarzy 
odbędą się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Wyborczy, a następnie 
wybory prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej i jego zastępców, członków Okręgowej Rady Apte-
karskiej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
a także delegatów na Zjazd Krajowy. Już teraz apeluję do wszystkich członków 
OIA w Krakowie, aby uczestniczyli w wyborach delegatów. To Wy – przez 
swoich delegatów – zadecydujecie, kto wejdzie do władz Izby. Apeluję też do 
wszystkich farmaceutów, którzy będą się starali o wybór na delegatów, aby 
do swojej decyzji podeszli odpowiedzialnie. Powinni rozumieć, że wyrażając 
zgodę na kandydowanie, podejmują się pracy w organach Izby. Minimalna 
forma aktywności to udział w zjazdach danej kadencji. 

W marcu odbył się Zjazd Sprawozdawczy OIA, na którym przedstawili-
śmy sprawozdanie z prac ORA, w tym z realizacji budżetu, a także sprawoz-
dania pozostałych organów Izby: Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej. Zjazd przyjął sprawozdania i udzielił absolutorium ORA za ubiegły rok 
działalności oraz zatwierdził budżet na 2015 rok. 

W tej kadencji to już ostatni zjazd. Następny będzie się odbywać z udzia-
łem nowych delegatów. Dlatego już teraz składam serdeczne podziękowania 

M
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wszystkim członkom ORA za pracę, jaką włożyli w jej funkcjonowanie w cią-
gu ostatnich trzech lat. Wasza pomoc, pomysły i zaangażowanie pomogły mi 
zaistnieć w nowej dla mnie roli prezesa ORA. Liczę też, że nie zmniejszycie 
swej aktywności i razem uda nam się pomyślnie zamknąć VI kadencję.

Dziękuję członkom poszczególnych organów Izby, naszym radcom 
prawnym oraz całemu zespołowi biura OIA, bez których pomocy pełnienie 
funkcji byłoby niemożliwe.

Życzę wszystkim sukcesów w pracy i życiu osobistym oraz zachęcam do 
lektury biuletynu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

życzymy radosnych  
Świąt Wielkanocnych  

spędzonych w gronie rodziny  
i przyjaciół! 

Wszystkim koleżankom  
i kolegom farmaceutom 

Okręgowa Rada Aptekarska i pracownicy biura  
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie



7Farmacja Krakowska  1 / 2015

Od redakcji

Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą. Wiemy o tym, ale za każdym 
razem, gdy się to zdarza, jesteśmy zaskoczeni. To jedyna rzecz w naszej 
egzystencji, której możemy być pewni, ale często łamie nam serce.

Cecelia Ahern, Na końcu tęczy

Szanowni Państwo!

1 lutego 2015 roku odszedł od nas na zawsze Dziekan Wydziału Farma-
ceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. 
Jan Krzek – wybitny naukowiec, doskonały dydaktyk, wychowawca wielu 
pokoleń farmaceutów, analityków medycznych i kosmetologów, a przede 
wszystkim wspaniały człowiek. Wielokrotnie odznaczany za osiągnięcia na-
ukowe, członek wielu towarzystw naukowych. 

Dla nas, członków Okręgowej Izby Aptekarskiej, był też kolegą po fa-
chu – aptekarzem, a także – o czym nie wolno zapominać – współtwórcą od-
rodzonego samorządu aptekarskiego. Zawsze był gotów do spotkań i rozmów 
z samorządem na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów 
i dokształcania podyplomowego. Był człowiekiem otwartym, życzliwym, 
bardzo skromnym – i takim Go zapamiętamy. Informacje o śp. prof. Janie 
Krzeku znajdziecie Państwo wewnątrz numeru.

Ponadto polecam działy:
  Vademecum kierownika apteki – opracowanie na temat ewidencji perso-

nelu apteki jako obowiązku kierownika i podmiotu prowadzącego aptekę;
  Legislacja – szczegółowe omówienie zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne 

dotyczących aptek ogólnodostępnych;
  Apteka szpitalna – informacja o nowelizacji ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych;
  Opieka farmaceutyczna – artykuł na temat żywienia w chorobach nowo-

tworowych.
Wszystkim koleżankom i kolegom z okazji nadchodzących Świąt Wiel-

kanocnych życzę dużo zdrowia i dobrego wypoczynku w gronie bliskich 
osób. Tradycyjnie życzę też smacznego jajka i mokrego dyngusa.

Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran
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3.11.2014  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Jękot 
z poseł Lidą Gądek

5.11.2014  Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Krakowie. Udział wzięli: Małopolski Wojewódzki Inspektor Far-
maceutyczny w Krakowie mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA w Krako-
wie mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. 
Jerzy Jasiński, Prawnik OIA w Krakowie mec. Janusz Brol

6.11.2014  Katowice – II Konkurs Nalewek Śląskiej Izby Aptekarskiej Własnej 
Receptury. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara 
Jękot

19.11.2014  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

12.11.2014  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Ję-
kot z Kierownikiem Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału 
Farmaceutycznego UJ CM prof. dr hab. Barbarą Filipek

20.11.2014  Kraków – spotkanie Komitetu Organizacyjnego do spraw Ufundowa-
nia Sztandaru Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

22.11.2014  Katowice-Giszowiec – XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Udział wziął Sekretarz ORA 
w Krakowie mgr farm. Piotr Zając

21–22.11.2014  Kraków – VI Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna 
„Bezpieczna farmakoterapia”. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot

27.11.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

28.11.2014 Kraków – III Konkurs Nalewek Własnej Receptury
2.12.2014  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA. Udział wzięła Prezes ORA 

mgr farm. Barbara Jękot
4.12.2014 Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
5.12.2014 Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
8.12.2014 Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
9.12.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 

zawodu
9.12.2014 Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
10.12.2014  Kraków – wykład Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot w MOW NFZ  

w Krakowie na temat e-recepty
11.12.2014 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie 
12.12.2014 Kraków – spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych 
15.12.2014  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ustawicznego 

kształcenia farmaceutów nt. „Odpowiedzialność zawodowa farma-
ceutów”, „Zioła jako element opieki farmaceutycznej i marketingu”, 
zorganizowana przez firmę Labofarm i OIA w Krakowie
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17.12.2014 Warszawa – posiedzenie NRA w Warszawie 
18.12.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 

zawodu
29.12.2014  Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Dyrek-

torem Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 
dr n. med. Anną Prokop-Staszecką

11.01.2015 Kraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy 
12.01.2015  Kraków – zebranie Komisji Kwalifikacyjnej dotyczące naboru na 

specjalizacje farmacja apteczna oraz farmacja szpitalna. Udział wzięli 
Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Konsultant Wojewódzki 
ds. Farmacji Aptecznej – Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński 

14.01.2015  Kraków – udział Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot w programie 
Radia Kraków na temat uzależnienia młodzieży od substancji zawar-
tych w produktach leczniczych dostępnych bez recepty

18.01.2015  Kraków – tradycyjny opłatek u kard. Stanisława Dziwisza dla pracow-
ników służby zdrowia. Udział wzięły Prezes ORA mgr farm. Barbara 
Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

22.01.2015  Kraków – udział Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot w programie 
Radia Kraków na temat dostępności w aptekach bez recepty produktu 
leczniczego ellaOne

26.01.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

28.01.2015  Kraków – Regionalne Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia. 
Konferencja zorganizowana przez Redakcję miesięcznika i portalu Ry-
nek Zdrowia wraz z wydawcą – Grupą PTWP SA. Udział wzięli Prezes 
ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy  
Jasiński

29.01.2015  Kraków – spotkanie z doc. dr hab. Agnieszką Skowron w sprawie 
nowych kursów w portalu e-dukacja.pl i standardów odbywania stażu 
w aptekach. Udział wzięły Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz 
Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

30.01.2015  Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła 
Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
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Prof. zw. dr hab. n. farm. Jan Krzek (1946–2015)

Źródło: ze zbiorów archiwum Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego 
CM UJ.
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Wspomnienie  
o profesorze Janie Krzeku

Prof. zw. dr hab. n. farm. Jan Krzek urodził się 13 stycznia 1946 
roku w Skrzeszowicach. Zmarł 1 lutego 2015 roku w Krakowie. 
W latach 1965–1970 studiował na Wydziale Farmaceutycznym 

Akademii Medycznej w Krakowie. Dyplom magistra farmacji uzyskał w 1970 
roku na podstawie pracy magisterskiej pt. Oznaczanie arylosulfataz i fos-
fatazy kwaśnej, przygotowanej w Zakładzie Biochemii Instytutu Biochemii 
Lekarskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Szczepkowskiego. W za-
kładzie tym kontynuował pracę badawczą do 1974 roku. Stopień naukowy 
doktora nauk farmaceutycznych otrzymał w 1978 roku na podstawie rozpra-
wy doktorskiej pt. Oznaczanie ilościowe niektórych alkilo-aminopochodnych 
teofiliny, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Alfreda Zejca w Akademii 
Medycznej w Krakowie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał 
na tej samej uczelni w 1997 roku, na podstawie rozprawy pt. Analityczna 
ocena jakości leków sporządzanych w aptekach. Decyzją Prezydenta RP 
16 stycznia 2004 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym nauk 
farmaceutycznych. W 2011 roku mianowano go profesorem zwyczajnym 
UJ CM. Profesor Jan Krzek miał specjalizację pierwszego stopnia z analityki 
farmaceutycznej i specjalizację drugiego stopnia w zakresie analizy leków. 

W latach 1970–1973 profesor był asystentem i kierownikiem Zakładu 
Organopreparatów w Wytwórni Surowic i Szczepionek w Krakowie. W latach 
1974–2002 pełnił funkcję kierownika Laboratorium Kontroli Jakości Leków 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Farmaceutycznego w Krakowie. Od 
1976 roku prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Farmaceu-
tycznego i Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Krakowie 
oraz Medycznego Studium Zawodowego. W 1996 roku został zatrudniony 
w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UJ CM na stanowisku ad-
iunkta oraz powołany do pełnienia obowiązków kierownika Zakładu Chemii 
Nieorganicznej; od 1997 do 2008 roku pełnił funkcję kierownika tego zakła-
du. W 2008 roku powołano go na stanowisko kierownika Katedry Chemii 
Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakładu Chemii Analitycznej. 

W latach 2002–2005 profesor Jan Krzek był prodziekanem do spraw 
dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. W latach 2008–2012 
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i 2012–2015 sprawował przez prawie dwie kadencje funkcję dziekana tego 
wydziału. 

W latach 1983–1989 profesor Krzek był konsultantem do spraw farmacji 
aptecznej dla województwa kieleckiego, a w latach 2004–2011 – konsultan-
tem wojewódzkim do spraw analityki farmaceutycznej dla województwa ma-
łopolskiego. Decyzją ministra zdrowia 13 lipca 2011 roku został powołany na 
stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie analityki farmaceutycznej. 

Od 1989 roku profesor Krzek był członkiem Komisji Farmakopei Pol-
skiej, jak również Komisji Analizy Farmaceutycznej Komitetu Chemii Ana-
litycznej PAN oraz Komisji Analizy Leku Komitetu Terapii i Nauki o Leku 
PAN, a także członkiem Rady Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizy-
kochemicznych i Badań Strukturalnych oraz Rady Naukowej Instytutu Eks-
pertyz Sądowych w Krakowie. Profesor Krzek należał do wielu towarzystw 
naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego i The Scientific Association of Official Analytical Chemists 
International (USA). 

Zainteresowania naukowe profesora Krzeka dotyczyły analizy leku. 
Szeroko prowadzone badania obejmowały opracowywanie nowych metod 
analizy jakościowej i ilościowej składników czynnych i pomocniczych, w tym 
izomerów, walidację metod analitycznych, analizę czystości i stabilności 
z uwzględnieniem oceny kinetycznej i termodynamicznej zachodzących 
przemian oraz ustalanie struktury chemicznej powstających produktów de-
gradacji. Profesor był autorem lub współautorem 150 oryginalnych publikacji 
naukowych, 80 komunikatów naukowych, ponad 200 monografii do Farma-
kopei Polskiej, około 35 opracowań technologicznych w zakresie produkcji, 
kontroli jakości i walidacji metod. Był promotorem 12 prac doktorskich, 
a także recenzentem w licznych przewodach doktorskich, habilitacyjnych 
oraz o nadanie tytułu naukowego profesora. 

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną został odznaczony m.in. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odzna-
ką „Za zasługi dla ochrony zdrowia” i Srebrną Odznaką za Pracę dla Miasta 
Krakowa.

Wraz z odejściem profesora Jana Krzeka społeczność akademicka stra-
ciła wybitnego naukowca, wspaniałego dydaktyka, a przede wszystkim osobę 
wyjątkowo życzliwą dla współpracowników i studentów.

dr hab. Urszula Hubicka



13Farmacja Krakowska  1 / 2015

Wydarzenia

III Konkurs Nalewek  
Własnej Receptury –  
relacja

28 listopada br. odbyła się kolejna, trzecia już edycja Konkursu Nalewek 
Własnej Receptury. Tradycyjnie organizatorami były Okręgowa Izba Apte-
karska wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie. W tym roku konkurs 
odbył się w przepięknych pomieszczeniach Muzeum Farmacji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. 

Konkurs otworzyła Prezes OIA mgr farm. Barbara Jękot. Gości powitał 
i zaprosił do degustacji nalewek oraz zwiedzania pomieszczeń muzealnych 
Dyrektor Muzeum prof. dr hab. Zbigniew Bela. Z charakterystycznym dla 
siebie poczuciem humoru podkreślił, że Muzeum Farmacji jest najlepszym 
miejscem do przeprowadzenia takiego konkursu, gdyż – jak wszystkim 
wiadomo – zarówno wina, jak i nalewki były znanymi od najdawniejszych 
czasów lekami.

Pomysł ze zorganizowaniem konkursu w Muzeum okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Uczestnicy i widzowie zachwycili się nie tylko wspaniałymi na-
lewkami, ale i urzekającymi wnętrzami oraz dawnym wyposażeniem aptek. 
Całości dopełnił wykwintny katering zorganizowany przez OIL.

Podobnie jak w ubiegłym roku zgłoszenia napłynęły również z za-
przyjaźnionych okręgowych izb aptekarskich: śląskiej i opolskiej. Nalewki 
przywieźli osobiście Prezesi: dr farm. Piotr Brukiewicz i mgr farm. Andrzej 
Prygiel.

W konkursie, zgodnie z regulaminem, mogły wziąć udział jedynie na-
lewki, które nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej.

Fachowej oceny zgłoszonych do konkursu trunków dokonało jury 
w składzie: dr med. Józefa Marjańska-Radziszewska, mgr farm. Sebastian 
Janik i dr farm. Przemysław Szybka.

Wybór najlepszej nalewki zarówno dla jury, jak i publiczności był bar-
dzo trudnym zadaniem, gdyż wszystkie były przepyszne. Niektóre miały nie-
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powtarzalny smak i aromat, jak nalewka Starej Apteki, która przyjechała ze 
Śląska, nalewka królewska, wytrawna orzechówka lecznicza, gorzka czy na-
lewka dyniowa. Zachwycały też niejednokrotnie wymyślne butelki, w jakich 
nalewki były prezentowane.

Dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczyli Prezes ORA mgr Barbara Ję-
kot i Wiceprezes OIL dr Mariusz Janikowski.

A oto oficjalne wyniki konkursu:

I miejsce
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran (OIA) – nalewka: półsłodka malinowo-

-żurawinowa

II miejsce
dr Magdalena Pęcak (OIL) – nalewka: słodka żurawinówka

III miejsce
mgr farm. Anita Molenda (OIA) – nalewka: słodka porzeczkówka

Nagroda publiczności
dr Regina Marucha-Sznajder (OIL) – nalewka: wytrawna orzechówka 

lecznicza, gorzka

mgr farm. Małgorzata Lelito



15Farmacja Krakowska  1 / 2015

Wydarzenia

Noworoczny Koncert 
Aptekarzy 2015 

Siódmy już Noworoczny Koncert Aptekarzy odbył się 11 stycznia 
2015 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Po-
dobnie jak w ubiegłych latach uczestnicy mieli możliwość przeżyć 

chwile z przepiękną muzyką i wysłuchać najbardziej znanych utworów w wy-
konaniu światowej sławy solistów.

W imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej gości przywitała Prezes Barbara 
Jękot. Życzenia noworoczne złożyli aptekarzom przybyli na koncert posłowie 
na Sejm RP – Lidia Gądek i Łukasz Gibała.

Koncert jak zwykle spotkał się z wielkim zainteresowaniem środowiska 
aptekarskiego, władz miasta, uczelni, organizacji społecznych. Z ogromną przy- 
jemnością gościliśmy przedstawicieli Wydziału Farmaceutycznego CM UJ, 
władze miasta, władze Narodowego Funduszu Zdrowia, byłych prezesów 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, przedstawicieli korporacji zawo-
dowych lekarzy oraz radców prawnych. Nasze zaproszenie przyjęli prezesi 
okręgowych rad aptekarskich z izb: gdańskiej, kieleckiej, łódzkiej, olsztyń-
skiej, opolskiej, pomorsko-kujawskiej, śląskiej. Było nam też niezmiernie 
miło, że swoją obecnością zaszczycili nas władze i przedstawiciele firm spon-
sorujących.

Witająca gości Prezes Barbara Jękot podkreśliła charytatywny charakter 
koncertu. Zaproszona na scenę przedstawicielka Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Łanowej w imieniu pensjonariuszy podziękowała za przekazane 
przez firmy farmaceutyczne Farmina i Sequoia produkty lecznicze i wyroby 
medyczne.

Tegoroczny koncert prowadzili – z wielką gracją i poczuciem humoru –  
Jolanta Suder z Agencji Artystycznej „Violin & Piano” i Jacek Cygan. Naj-
większe szlagiery muzyczne mogliśmy usłyszeć w wykonaniu: Iwony Sochy, 
Moniki Węgiel, Jarosława Kitali, Alexandra Martineza i Tadeusza Szlenkiera. 
Solistom tradycyjnie towarzyszyła znakomita Orkiestra Obligato pod kierow-
nictwem Jerzego Sobeńki.
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Program koncertu dobrany z wielkim kunsztem obejmował największe 
światowe dzieła zarówno z gatunku muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. 
Mogliśmy usłyszeć kompozycje wielkich mistrzów, takich jak: Giuseppe  
Verdi, Ludwig van Beethoven, Gaetano Donizetti, w nowej aranżacji Jerze-
go Sobeńki, a ponadto największe przeboje z repertuaru takich światowych 
gwiazd, jak: Freddie Mercury, Édith Piaf, Leonard Cohen, Al Bano, Zucchero, 
Andrea Bocelli czy zespoły Omega, The Beatles, Mecano.

Przepiękna muzyka, rewelacyjni śpiewacy, grająca z finezją i fantazją or-
kiestra oraz barwna konferansjerka spowodowały, że koncert został przyjęty 
z entuzjazmem. Publiczność i artyści bawili się wyśmienicie. Ostatni utwór –  
We are the champions zespołu Queen, zaśpiewany przez wszystkich soli- 
stów – otrzymał owacje na stojąco. Noworoczny Koncert Aptekarzy to nie 
tylko muzyczny spacer po salach koncertowych Europy, ale też niecodzienna 
możliwość spotkania się z kolegami po fachu i przyjaciółmi. Z całą pewnością 
był to niezapomniany i pełen wielkich wrażeń wieczór!

Organizatorami koncertu byli:
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie  

oraz Agencja Artystyczna „Violin & Piano”

Główni współorganizatorzy:
KAMSOFT SA, Grupa NEUCA, Mylan, Farmina, Gedeon Richter

Współorganizatorzy:
24MANAGEMENT Sp. z o.o., ESPEFA, Forfarm, PPH Galfarm Sp. z o.o., 

HURTAP SA, Medicare, Sequoia, Teva Operations Poland,  
Salus International

Patron medialny:
Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia

mgr farm. Barbara Jękot
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Spotkanie ze specjalistami  
farmacji aptecznej i szpitalnej

12 lutego 2015 roku w lokalu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie 
odbyło się spotkanie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej z farmaceu-
tami, którzy w latach 2012–2014 zdali egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie 
farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej.

Ze specjalistami spotkali się: Prezes Barbara Jękot, Wiceprezesi – Elżbie-
ta Rząsa-Duran i Jerzy Jasiński – oraz Skarbnik Małgorzata Lelito.

Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem przez Prezes ORA Barbarę Jękot 
listów gratulacyjnych wszystkim przybyłym specjalistom. Farmaceuci mogli 
też odebrać – jeżeli nie uczynili tego wcześniej – zapomogi ufundowane przez 
ORA dla specjalistów zdających pozytywnie państwowy egzamin specjaliza-
cyjny w latach 2012–2014.

Szczególne gratulacje i dodatkową nagrodę otrzymała nasza koleżan- 
ka – mgr farm. Małgorzata Jordan – za uzyskanie najlepszego wyniku w Pol-
sce z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w dziedzinie 
farmacji aptecznej w sesji jesiennej w 2013 roku.

Prezes Barbara Jękot, zwracając się do przybyłych, stwierdziła, że doce-
nia ogromny wkład pracy w realizację szkolenia specjalizacyjnego i przygoto-
wanie się do bardzo trudnego egzaminu, a także życzyła wszystkim sukcesów 
w pracy zawodowej i satysfakcji w życiu osobistym.

Dalsza część spotkania poświęcona była wymianie informacji na temat 
najbliższych planów Izby, projektów zmian dotyczących kwalifikacji kierow-
ników aptek, a także systemu szkolenia specjalistów. Goście zostali też popro-
szeni o kierowanie do Izby wszelkich sugestii co do poprawienia programu 
szkoleń specjalizacyjnych, zarówno z farmacji aptecznej, jak i szpitalnej.

Podczas oczekiwania na aktualizację wpisów do prawa wykonywania 
zawodu uroczystość przekształciła się w koleżeńskie spotkanie – przy pącz-
kach i chruście – osób, które wspólnie odbywały kursy specjalizacyjne czy 
przygotowywały się do egzaminu.

Sądzę, że środowisko aptekarskie zaakceptuje naszą inicjatywę i że w na-
stępnych latach będziemy mogli gościć w Izbie wszystkich, którzy pozytywnie 
zakończą specjalizację.

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Wykaz członków OIA  
w Krakowie, którzy zdali 
egzamin specjalizacyjny 
w latach 2013–2014

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2013

mgr farm. Beata Badecka
mgr farm. Sylwia Chodorek
mgr farm. Bartłomiej Dreher 
mgr farm. Magdalena Furtak
mgr farm. Małgorzata Jordan
mgr farm. Magdalena Kamińska
mgr farm. Marta Mruk
mgr farm. Kamil Olszanecki
mgr farm. Michał Paprocki
mgr farm. Jarosław Podraza
mgr farm. Urszula Rybka
mgr farm. Anna Szerłomska-Stala
mgr farm. Joanna Szewczyk-Bigaj
mgr farm. Agnieszka Tęczar
mgr farm. Katarzyna Trzupek

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2014

mgr farm. Kamila Baćkowska
mgr farm. Joanna Dworska
mgr farm. Elżbieta Jasińska
mgr farm. Przemysław Jura
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mgr farm. Anna Piasny-Czajkowska
mgr farm. Daria Szymańska
mgr farm. Sabina Szymla
mgr farm. Ewa Topolska-Łazanowska
mgr farm. Anna Wajda-Stopka

Specjaliści w dziedzinie farmacji szpitalnej – 2013

mgr farm. Monika Augustyn
dr n. med. Michał Bałasz
mgr farm. Katarzyna Chmura
mgr farm. Anita Molenda
mgr farm. Agnieszka Nogala (obecnie Lubuska Okręgowa Izba Apte- 

karska)

Specjaliści w dziedzinie farmacji szpitalnej – 2014

mgr farm. Anna Ablewska
mgr farm. Adrianna Czoniszwili
mgr farm. Barbara Imbiorkiewicz
mgr farm. Maria Loster-Darłak
mgr farm. Barbara Parcz

Specjaliści w dziedzinie farmacji klinicznej – 2013

mgr farm. Aleksandra Węgrzyn-Lupa

Wszystkim specjalistom serdecznie gratulujemy!



Farmacja Krakowska  1 / 201520

Vademecum kierownika apteki

Prowadzenie ewidencji 
fachowych pracowników 
apteki jako obowiązek  
kierownika i podmiotu 
prowadzącego aptekę

Ustawa Prawo farmaceutyczne1 określa, że przy wykonywaniu 
czynności fachowych w aptece mogą być zatrudnieni wyłącz- 
nie farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni w  granicach 

swoich uprawnień2. 
Jednym z zadań kierownika apteki jest prowadzenie ewidencji zatrud-

nionych w  aptece farmaceutów i  techników farmaceutycznych. Sposób jej 
sporządzania określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnio-
nych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych3.

Ewidencja musi być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w za-
łączniku do rozporządzenia. Ma mieć formę księgi zawierającej ponume-
rowane, trwale ze sobą połączone strony. Na księdze muszą być naniesione 
dane identyfikujące aptekę. Przed rozpoczęciem wpisów księga powinna zo-
stać zarejestrowana i ostemplowana na każdej stronie przez wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego. 

Wprawdzie rozporządzenie dopuszcza prowadzenie ewidencji w  sys-
temie informatycznym, ale jedynie dodatkowo i  w  sposób umożliwiający 
1  Ustawa z  6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z  2008 r. Nr 45, poz. 271 

z późn. zm.).
2  Tamże, art. 90.
3  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia 

ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 187, poz. 1566).
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zabezpieczenie danych znajdujących się w  systemie przed ingerencją osób 
nieuprawnionych. Tak więc księga ewidencji w formie papierowej musi się 
znajdować w aptece.

Jedyną osobą uprawnioną do dokonywania wpisów aktualizacyjnych 
w  księdze ewidencji jest kierownik apteki. Wpisy powinny być robione na 
podstawie dokumentów potwierdzających dane objęte ewidencją, przedsta-
wionych przez farmaceutę albo technika farmaceutycznego. Przypominam, 
że za takie dokumenty mogą być uznane jedynie: oryginalny dyplom ukoń-
czenia uczelni wyższej, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacyj-
ny, świadectwo ukończenia technikum farmaceutycznego i  zaświadczenie 
o ukończeniu stażu przez technika lub uwierzytelnione odpisy. 

Należy pamiętać, że kierownik jako osoba uprawniona do wpisów do 
księgi ewidencji bierze też odpowiedzialność za ich rzetelność. Dlatego we 
własnym dobrze pojętym interesie powinien zawsze poprosić o okazanie (do 
wglądu) oryginałów dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 
jeżeli fachowy pracownik załącza do akt osobowych jedynie ich kopie. Każ-
dorazowy wpis do księgi ewidencji musi być potwierdzany datą i podpisem 
kierownika apteki dokonującego adnotacji. 

Wpisowi do ewidencji podlegają wszelkie zmiany stanu faktycznego, 
w tym odnoszące się do kwalifikacji zawodowych farmaceutów i techników 
farmaceutycznych.

Przedmiotem kontroli wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej w apte-
ce każdorazowo będą księga ewidencji i aktualność wpisów.

Kierownicy nowo powstałych aptek powinni dopilnować, aby księga 
ewidencji została zarejestrowana w wojewódzkim inspektoracie, i niezwłocz-
nie po uruchomieniu apteki dokonać wpisów dotyczących zatrudnionych 
farmaceutów i techników farmacji.

Przed objęciem funkcji kierownika działającej już apteki należy spraw-
dzić, czy znajduje się w niej księga ewidencji i czy wpisy są uaktualnione.

Nienależyte wywiązywanie się z obowiązku prowadzenia ewidencji za-
trudnionych w aptece farmaceutów i  techników farmaceutycznych stanowi 
naruszenie ustawy Prawo farmaceutyczne.

W siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie przy ul. Kobie-
rzyńskiej 98/68 można nabyć księgi ewidencji zgodne ze wzorem określonym 
w załączniku do rozporządzenia.

Niezależnie od terminowych wpisów do księgi ewidencji należy zgłaszać 
wszelkie zmiany personelu fachowego zatrudnionego w aptece do oddziału 
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pierwsza czynność należy 
do kierownika apteki, a  zgłaszanie zmian do NFZ jest obowiązkiem pod-



Farmacja Krakowska  1 / 201522

Vademecum kierownika apteki

miotu prowadzącego aptekę4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację 
recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept5 zmiany powinny 
być zgłaszane w terminie pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu 
rozliczeniowego.

Na stronach NFZ możemy znaleźć następującą informację: 

Każde zgłoszenie zmian w ewidencji personelu fachowego w aptece/
punkcie aptecznym przekazane w formie pisemnej winno być opatrzone 
podpisem podmiotu (właściciela) (nie kierownika) prowadzącego aptekę/
punkt apteczny. Kierownik może podpisać pisemną informację o zmianach 
w ewidencji personelu w imieniu właściciela jedynie po otrzymaniu pisem-
nego upoważnienia od podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny do 
wykonania tej czynności oraz po uprzednim przekazaniu upoważnienia 
w oryginale do Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ.

W treści zgłoszeń niezbędne jest podanie danych osobowych pracow-
nika (imię i nazwisko), daty zatrudnienia/zakończenia zatrudnienia oraz 
nr zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu farmaceuty lub nr dy-
plom u w przypadku technika farmacji6. 

Instrukcję zgłaszania zmiany personelu w  formie elektronicznej za-
mieszczono na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kra-
kowie7. 

Niepoinformowanie wojewódzkiego oddziału NFZ o zmianach w ewi-
dencji osób zatrudnionych w aptece grozi karą w wysokości 200 PLN8. Kara 
nie może dotyczyć kierownika apteki, jeśli nie jest on jej właścicielem.

mgr farm. Barbara Jękot

4  Art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 
z późn. zm.).

5  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 8 grudnia 2011 r. w  sprawie ogólnych warunków 
umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz.U z 2013 r., 
poz. 364), dalej: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept.

6  Instrukcja. Zgłaszanie zmian w ewidencji personelu apteki/punktu aptecznego, http://www. 
nfz-krakow.pl/UserFiles/Zglaszanie%20zmian%20w%20ewidencji%20personelu%20
apteki%20-%20instrukcja.pdf, dostęp: 12.03.2015. 

7 Tamże.
8  Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept, § 8 ust. 3.
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Zmiana przepisów ustawy 
Prawo farmaceutyczne 

Ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo far-
maceutyczne oraz niektórych innych ustaw1 dokonano noweli-
zacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne2. 

Większość zmian weszła w życie z dniem 8 lutego 2015 roku, niektóre wejdą 
z dniem 1 stycznia 2017 roku (art. 51c ust. 2, art. 73a ust. 3), a inne (art. 42 
ust. 1 pkt 14, art. 42a, art. 48 ust. 2a, art. 73e pkt 1 lit. d, art. 78 ust. 1 pkt 9) po 
upływie trzech lat od dnia opublikowania aktów delegowanych, o których 
mowa w  art. 54a ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszą-
cego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi3.

Głównym celem nowelizacji jest przeciwdziałanie obrotowi sfałszowa-
nymi produktami leczniczymi, dlatego wchodzące wkrótce w życie zmiany, 
w znacznej mierze dotyczące wytwórców produktów leczniczych, nakładają 
na nich nowe obowiązki, które mają przeciwdziałać wspomnianemu zjawi-
sku zarówno w fazie produkcji, jak i w obrocie, a także rozszerzają kontrolę 
i  nadzór właściwych instytucji nad tymi procesami. Zmiany dotyczą także 
obrotu hurtowego (por. np. nowe brzmienie art. 72 ustawy Prawo farmaceu-
tyczne, który m.in. reguluje, kto może taki obrót prowadzić, i  definiuje to 
pojęcie, oraz nowe brzmienie rozdziału 6 tej ustawy).

W  związku z  omawianą nowelizacją nie zabrakło jednak także zmian 
istotnych przede wszystkim z punktu widzenia aptekarzy, w tym dotyczących 
wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. I  tak z dniem 8 lutego 2015 
roku:

1  Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 28).

2  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271).
3  Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w spra-

wie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi 
(Dz.Urz. UE L 311 z 28.11.2001, s. 67, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 13, t. 27, s. 69)
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1. Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny 
ma obowiązek zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego nie później niż na 14 dni przed plano-
wanym rozpoczęciem wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych 
informację obejmującą:
  firmę oraz adres i  miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres 

i siedzibę podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, 
z  tym że w  przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i  miejsca 
zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności 
gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

  adres prowadzenia apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego;
  nazwę apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, jeżeli taka 

jest nadana; 
  adres strony internetowej, za pomocą której apteka ogólnodostęp-

na albo punkt apteczny prowadzą sprzedaż wysyłkową produktów 
leczniczych;

  numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej; 
  datę rozpoczęcia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych 

wydawanych bez przepisu lekarza, 
oraz niezwłocznie zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego zmiany tych danych (art. 68 ust. 3b, 3c 
i 3e ustawy Prawo farmaceutyczne).
Ważne! Informacje te podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną 
albo punkt apteczny ma obowiązek zgłosić po raz pierwszy do wła-
ściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowe-
lizującej, jeżeli już prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów leczni-
czych wydawanych bez przepisu lekarza.

2. Informacje na temat aptek ogólnodostępnych i  punktów aptecz-
nych prowadzących wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych są 
umieszczane w Krajowym Rejestrze Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 
Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrze Udzielo-
nych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i  Zakładowych i  są 
udostępniane publicznie za pomocą systemu teleinformatycznego 
(art. 68 ust. 3b i 3d).

3. Podstawą wydania produktu leczniczego z  apteki ogólnodostępnej 
albo punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów 
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(fot. Piotr Kędzierski dla „Magazynu Aptekarskiego”)

III edycja

Konkursu Nalewek Własnej Receptury
zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską  

i Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie

28 listopada 2014 r. w przepięknych pomieszczeniach  
Muzeum Farmacji CM UJ 

Mgr Anita Molenda

Członkowie jury – mgr Sebastian Janik 
i dr Przemysław Szybka 

Gości przywitał prof. Zbigniew Bela w towarzystwie  
mgr Barbary Jękot (OIA) i dr. Mariusza Janikowskiego (OIL)

Nalewki oceniali jurorzy oraz przybyli lekarze 
i farmaceuci
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(fot. Piotr Kędzierski dla „Magazynu Aptekarskiego”)

Noworoczny Koncert Aptekarzy
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

11 stycznia 2015 r. 

Gości przywitała 
Prezes Barbara Jękot

Życzenia noworoczne złożyli posłowie na Sejm RP – 
Lidia Gądek  i Łukasz Gibała

Koncert prowadzili Jolanta Suder  
z Agencji Artystycznej „Violin & Piano” 
i Jacek Cygan

Iwona Socha i Jarosław Kitala

Monika Węgiel i Jacek Cygan Tadeusz Szlenkier
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Wydawnictwo MedPharm Polska Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śl. 28–30 • 53-333 Wrocław
tel. 071/33-50-360 • fax 071/33-50-361
info@medpharm.pl

Wydawnictwo MedPharm Polska poleca

rok wydania: 2011
stron: 96

format: 180 × 230 mm
oprawa: miękka

ISBN: 978-83-62283-68-2

Cukrzyca
Poradnik farmaceutyczny

Iris Hinneburg 

Klaus Friese, Klaus Mörike,
Gerd Neumann, Adolf Windorfer 

rok wydania: 2006
stron: 293

format: 114 × 164 mm
oprawa: miękka

ISBN: 978-83-60466-01-8

Beatrice Gehrmann i wsp. 

Pro�le działania leków roślinnych

 

rok wydania: 2010
stron: 442

format: 154× 228 mm
oprawa: miękka

ISBN: 978-83-60466-69-8

Leki w ciąży i laktacji

Wydanie I polskie, pod red. Tomasza Fuchsa 

Wydanie I polskie pod redakcją Anny Noczyńskiej, 
Janusza Pluty i Piotra Bohatera  

rok wydania: 2009
stron: 140

format: 130 × 190 mm
oprawa: miękka

ISBN: 978-83-60466-63-6

Joanna Wyka, Jolanta Mikołajczak, Jadwiga Biernat 

Co warto wiedzieć
o diecie w cukrzycy?

Porady rekomendowane
w praktyce farmaceutycznej
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leczniczych jest zamówienie, a podmioty prowadzące aptekę ogólno-
dostępną albo punkt apteczny prowadzące wysyłkową sprzedaż pro-
duktów leczniczych są zobowiązane prowadzić ewidencję zamówień 
produktów leczniczych sprzedanych w drodze wysyłkowej zawierają-
cą: datę złożenia zamówienia; imię i nazwisko osoby składającej zamó-
wienie; nazwę, serię i ilość produktów leczniczych; adres wysyłki; datę 
realizacji zamówienia. Ewidencja zamówień ma być przechowywana 
co najmniej przez trzy lata od zakończenia roku kalendarzowego, 
w którym zrealizowano zamówienie. Wydruk z ewidencji zamówień 
podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny 
prowadzące wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych udostępnia 
na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycz-
nej, zgodnie z  zakresem określonym w żądaniu (art. 68 ust. 3f–3i).

4. Lokal apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego prowadzących 
wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych musi mieć miejsce wy-
dzielone z izby ekspedycyjnej, pomieszczenia magazynowego lub ko-
mory przyjęć przeznaczone do przygotowania produktu leczniczego 
do wysyłki, a wysyłka produktu leczniczego odbywa się w warunkach 
zapewniających jakość produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo 
jego stosowania (art. 68 ust. 3j i 3k).

5. Produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu 
aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych 
nie podlegają zwrotowi, nie dotyczy to jednak produktu leczniczego 
zwracanego aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu z po-
wodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania 
produktu leczniczego (art. 68 ust. 3l i 3m).

6. Zakazano sprzedaży produktów leczniczych przez aptekę ogólnodo-
stępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece 
ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu (art. 86a).

7. Zezwolono na zwrot aptece produktów leczniczych wydanych z apte-
ki nie tylko z powodu wady jakościowej i niewłaściwego ich wydania, 
ale także z powodu sfałszowania produktu leczniczego (art. 96 ust. 6).

8. Nie jest możliwe udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki nie tyl-
ko podmiotowi, który prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (wcześniej: 
obrotu hurtowego produktami leczniczymi), lecz także podmiotowi, 
który zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi 
(art. 99 ust. 3 pkt 1). 
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 9. Poszerzono katalog podstaw odmowy udzielenia zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodostępnej. Wojewódzki inspektor farmaceu-
tyczny odmówi udzielenia takiego zezwolenia, gdy wnioskodawcy 
w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku cofnięto zezwole-
nie na wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub produk-
tów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie apteki lub hurtowni 
farmaceutycznej, lub wnioskodawca w  okresie trzech lat przed 
dniem złożenia wniosku został skreślony z Krajowego Rejestru Po-
średników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz wnioskodawca 
prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wy-
twarzanie lub import produktów leczniczych albo produktów lecz-
niczych weterynaryjnych, prowadzenie hurtowni, lub zajmuje się 
pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi (art. 101 pkt 2 i 3).

10. Poszerzono katalog fakultatywnych podstaw cofnięcia zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Wojewódzki inspektor far- 
maceutyczny będzie mógł cofnąć takie zezwolenie, także jeżeli apte-
ka prowadzi:
  sprzedaż produktów leczniczych hurtowni farmaceutycznej, innej 

aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu; 
  sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych bez 

przepisu lekarza bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 68  
ust. 3c;

  sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych z prze-
pisu lekarza lub stosowanych wyłącznie w  lecznictwie zamknię-
tym (art. 103 ust. 2 pkt 6–8).

11. Za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania 
zezwolenia na czas ograniczony pobierana będzie opłata w  wyso-
kości 20% pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
(art. 105 ust. 2).

Powyższa informacja stanowi prezentację jedynie wybranych zmian. 
Tekst ustawy nowelizującej ustawę Prawo farmaceutyczne dostępny jest na 
stronach internetowych OIA w Krakowie.

Radca prawny 
Katarzyna Jasińska
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Apteka szpitalna

Nowelizacja ustawy  
Prawo zamówień  
publicznych

19 października 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo za-
mówień publicznych1. Obejmuje ona:

  odformalizowanie postępowania w przypadku usług nieprioryteto-
wych, o wartości poniżej progów unijnych; 

  zmianę w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa;
  wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, 

dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodo-
wych;

  zmianę w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby 
podmiotów trzecich;

  wprowadzenie możliwości określenia przez zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówie-
nia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

  wprowadzenie możliwości korzystania przez zamawiających z przy-
kładowych wzorów dokumentów;

  zmianę dotyczącą zatrzymania wadium;
  zmianę obowiązków w zakresie wprowadzania przewidywanych 

zmian w umowie;
  modyfikację zasad ustalania rażąco niskiej ceny;
  ograniczenie stosowania wyłącznie kryterium cenowego.

Dla farmaceuty szpitalnego, biorącego udział w postępowaniach o udzie-
lenie zamówień publicznych na produkty lecznicze lub wyroby medyczne, 
szczególne znaczenie mają dwie ostatnie z wymienionych zmian. 

1  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1232), dalej: ustawa Prawo zamówień publicznych.
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Zasady ustalania, czy oferta zawiera  
rażąco niską cenę

Art. 90 
1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawia-
jącego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa 
o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich zło-
żonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówie-
nia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, 
poz. 1314); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczy-

wa na wykonawcy. 
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Po zapoznaniu się z cenami złożonych ofert w przypadku domniemania 
rażąco niskiej ceny należy wystąpić o wyjaśnienia, w tym dowody (nie ma 
ograniczenia, ile razy). Po otrzymaniu wyjaśnień należy je zbadać i ocenić 
oraz podjąć decyzję. Zamawiający odrzuca ofertę, co do której nabrał podej-
rzeń, iż jej cena jest rażąco niska, w dwóch sytuacjach:

  jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie (za 
złożenie wyjaśnień należy przy tym uznać dostarczenie ich do zama-
wiającego);

  jeżeli dokonana ocena wyjaśnień, niepoparta np. dowodami, potwier-
dza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.

Podstawą odrzucenia oferty w każdej z tych sytuacji jest art. 89 ust. 1 pkt 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis art. 90 ust. 3 wskazuje jedynie 
na obowiązek uznania, że zachodzi przywołana przesłanka z art. 89. Niezło-
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żenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 3, podobnie jak wyjaśnienia 
niewystarczające, oznacza bowiem, że potwierdziły się podejrzenia zamawia-
jącego co do rażąco niskiej ceny w ofercie. Wówczas konieczne jest uznanie, 
że cena taka powoduje konieczność działania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4.

Kryteria oceny ofert
Art. 91 
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do 

przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry 
techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin 
wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. 

2a. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny 
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalo-
ne standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zama-
wiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą 
w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione 
w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzysta-
nia z przedmiotu zamówienia. 

3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, 
a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Po kilku miesiącach od wejścia w życie znowelizowanych przepisów 
Urząd Zamówień Publicznych opublikował pierwsze wyniki analizy ogłoszeń 
w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert2. Analizą objęto prawie 13 ty-
sięcy ogłoszeń. Odsetek postępowań, w których cena była stosowana jako 
jedyne kryterium, uległ zmniejszeniu. W przypadku postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE, odsetek ogłoszeń, 
w których jako jedyne kryterium wskazano cenę, spadł z 93% do 31%. Nato-
miast w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE zmniejszył się 
z 85% do 33%. Zamawiający najczęściej stosowali, oprócz kryterium ceny, ta-
kie kryteria, jak: termin realizacji zamówienia, okres i warunki gwarancji czy 
terminy płatności. W postępowaniach, w których ocenie podlegała nie tylko 
cena, w 92% ogłoszeń zamawiający zastosowali dwa kryteria oceny ofert. 

Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych
Walenty Zajdel

2  S. Łącki, Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, 21.01.2015, 
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3088, dostęp: 22.02.2015.
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Działalność  
okręgowego rzecznika  
odpowiedzialności  
zawodowej

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest niezależ-
nym, posiadającym osobowość prawną organem okręgowej 
izby aptekarskiej prowadzącym postępowanie wyjaśniające 

w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy za czyny sprzeczne 
z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Rzecznik ma obowiązek wszcząć 
takie postępowanie, jeżeli uzyskał wiarygodną informację uzasadniającą po-
dejrzenie, że nastąpiło naruszenie zasad etyki bądź przepisów ustawy Prawo 
farmaceutyczne1.

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wykonuje czynności 
sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające na podstawie skarg pa-
cjenta, zawiadomienia innych organów i instytucji – głównie wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego. Procedury te są niestety często rozciągnięte 
w czasie, ponieważ gromadzenie dowodów wymaga pisemnego występowa-
nia do różnych organów, np. policji. 

Rzecznik sprawuje również funkcję oskarżyciela przed właściwym są-
dem aptekarskim.

Jeżeli zebrany w  postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy 
wskazuje na popełnienie przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzial-
ności zawodowej wydaje postanowienie o przedstawieniu aptekarzowi zarzu-
tów, a następnie o zamknięciu postępowania wyjaśniającego. 

Po upływie 14 dni od wydanego postanowienia, jeśli nie zostało wnie-
sione odwołanie, rzecznik składa wniosek o ukaranie do okręgowego sądu

1  Ustawa z  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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aptekarskiego. Sąd może ukarać karą: upomnienia, nagany i zawieszenia lub 
pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Najczęściej wymierzane kary to 
upomnienia. Nie można pociągnąć aptekarza do odpowiedzialności zawodo-
wej, dopóki popełnienie przewinienia zawodowego nie zostało udowodnio-
ne i  stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu aptekarskiego. Zgodnie  
z zasadą domniemania niewinności wszelkie wątpliwości, których w postępo-
waniu nie da się usunąć, należy tłumaczyć na korzyść obwinionego.

Sprawy prowadzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej OIA w Krakowie w ostatniej kadencji dotyczyły przewinień po-
pełnionych głównie przez kierowników aptek, a skierowane były do rzeczni-
ka przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. 

Pierwsza grupa spraw wiązała się z  problemem współuczestniczenia 
w reklamie aptek (art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne) i dotyczyła 
kierowników aptek sieciowych. Po analizie materiału dowodowego uznano, 
że w działalności reklamowej aptek objętych postępowaniem wojewódzkie-
go inspektora farmaceutycznego nie uczestniczył żaden kierownik apteki. 
Działalność ta pozostawała w wyłącznej gestii i kompetencji właścicieli aptek, 
na co kierownik apteki jako pracownik zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę nie miał jakiegokolwiek wpływu. Określone w art. 88 ust. 5 ustawy 
Prawo farmaceutyczne zadania kierownika apteki nie obejmują możliwości 
ingerowania w system zarządzania i marketingu apteki. Nie można też było 
mówić o naruszeniu art. 19 ust. 1 Kodeksu etyki aptekarza Rzeczypospolitej 
Polskiej2. 

Inne sprawy, którymi zajmował się rzecznik odpowiedzialności zawo-
dowej, to przewinienia związane z naruszeniem art. 88 ust. 5 ustawy Prawo 
farmaceutyczne, dotyczące obowiązków kierownika apteki, takie jak:

  niewłaściwa organizacja pracy w aptece – magister farmacji nieobecny 
na zmianie, pracują sami technicy;

  dopuszczenie do wykonywania przez techników leków recepturowych 
ze środkami bardzo silnie działającymi;

  zakup produktów leczniczych od podmiotów nieuprawnionych;
  wydawanie produktów leczniczych niezgodnie z ich kategorią dostęp-

ności (bez recepty). 
Kolejne interwencje rzecznika wynikały ze skarg pacjentów, które doty-

czyły głównie niewykonania leku recepturowego z adnotacją „cito” i niewła-
ściwego podejścia do pacjenta. 

2  Kodeks etyki aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, http://nia.org.pl/page/82/gt-kodeks-etyki-
aptekarza-rzeczypospolitej-polski.html, dostęp: 10.03.2015.
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Ponadto z  inicjatywy Skarbnika Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kra-
kowie mgr farm. Małgorzaty Lelito rzecznik wystosował pisma do osób naj-
bardziej zalegających z opłacaniem składek. Zwracał w nim uwagę, że prawo 
wykonywania zawodu aptekarza uwarunkowane jest członkostwem w Izbie 
Aptekarskiej, a  z  tego wynika obowiązek płacenia składek. Niedopełnienie 
tego obowiązku stanowi naruszenie Kodeksu etyki aptekarza (art. 23) i usta-
wy o izbach aptekarskich3.

Rzecznik odpowiadał również na pytania o  ewentualnie toczące się 
postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej w stosunku do osób, 
które starają się o rękojmię należytego prowadzenia apteki lub opinię przy 
obejmowaniu kierownictwa hurtowni farmaceutycznej.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIA w Krakowie
mgr farm. Barbara Zakrzewska

3  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1429).

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Wydziału Farmaceutycznego:
http://farmacja.cm-uj.krakow.pl/index.php/studia_podyplomowe/

Studia podyplomowe

KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA
na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w Krakowie

Serdecznie zapraszamy

Farmaceutów, 
Lekarzy, 

Pielęgniarki
oraz przedstawicieli 

innych zawodów medycznych.
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Głębokie zmiany polityczne, jakie dokonały się w 1989 roku w na-
szym kraju, umożliwiły podjęcie prac sejmowych nad ponow-
nym wprowadzeniem do ustawodawstwa pojęcia samorządów 

zawodów zaufania społecznego, w tym samorządu aptekarskiego. 19 kwiet-
nia 1991 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o izbach ap-
tekarskich. Pierwszy zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie odbył 
się 9 listopada 1991 roku. Dzień ten należy uznać za datę reaktywowania 
naszej Izby. 

Od pamiętnych wydarzeń 1989 roku mija właśnie ćwierćwiecze, tym 
samym wkrótce będziemy obchodzić 25-lecie istnienia reaktywowanej OIA 
w Krakowie. Zainspirowana tymi okolicznościami grupa działaczy samo-
rządowych postanowiła zawiązać Komitet Organizacyjny do spraw Ufundo-
wania Sztandaru dla naszej Izby. Uważamy, że znakiem danej zbiorowości 
i symbolem skupienia się jej członków wokół pielęgnowanych idei jest sztan-
dar. Uzewnętrznia on szczytne wartości zawodowe i moralne członków Izby. 
Symbolizuje też ideę prawości oraz godność zbiorową, a także osobistą każde-
go członka naszej korporacji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zwracamy się do Państwa o doko-
nywanie wpłat na konto BZ WBK 63 1500 1142 1211 4005 8198 0000 w celu 
zebrania środków na zakup sztandaru oraz sfinansowanie jego wręczenia. 
Pragniemy podkreślić, że na zakup nie będą przeznaczane środki finansowe 
ze składek członkowskich farmaceutów OIA w Krakowie, lecz wyłącznie 
dobrowolne wpłaty członków naszego samorządu oraz innych podmiotów 
fizycznych i prawnych.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego do spraw Ufundowania  
Sztandaru OIA w Krakowie – Przewodniczący Komitetu 

mgr farm. Jerzy Jasiński

Okręgowej Izby Aptekarskiej  
w Krakowie 

SZTANDAR
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Skarby natury w kosmetyce

Barbara Bednarczyk-Cwynar, Krystyna Ma-
jewska, Dorota Olender, Anna Pawełczyk, 
Katarzyna Sowa-Kasprzak, Justyna Żwawiak 
Redakcja wydania pierwszego: 
Lucjusz Zaprutko 

rok wydania: 2014 r.
ilość stron: 220
format: 168 × 238 mm
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7846-055-8

Założeniem autorów było, by niniejszy podręcznik mógł stać się prze-
wodnikiem, do którego będzie się wracało w miarę potrzeby znalezienia lub 
przypomnienia sobie informacji o substancjach, które zamierza się wykorzy-
stać w celach kosmetycznych. Chcielibyśmy, by jednocześnie mógł on stano-
wić zarówno zachętę, jak i ostrzeżenie w sytuacji braku sprecyzowanego po-
glądu na zalecony kosmetyk oraz sposób jego zastosowania. W tym miejscu 
należy jednak zdecydowanie przypomnieć, że reakcja organizmu człowieka 
na każdą substancję dostarczaną z zewnątrz zawsze będzie miała charakter 
indywidualny. Dlatego w każdym przypadku ostateczną decyzję o zastosowa-
niu danego kosmetyku, w konkretnej sytuacji, powinna podejmować osoba 
z odpowiednimi do tego kwalifikacjami. 

Przygotowując ten podręcznik, autorzy musieli zadecydować, które 
spośród otaczających nas substancji naturalnych są tymi najważniejszymi 
i najczęściej spotykanymi w kosmetykach. Decyzja ta była niezwykle trudna 
i podjęta została w sposób subiektywny, odzwierciedlający zainteresowania 
i poglądy autorów. Również układ treści w poszczególnych rozdziałach jest 
efektem realizacji autorskich koncepcji co do zawartości tego podręcznika. 
Zwykle rozpoczynają się one od krótkiego wstępu prezentującego historię 
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stosowania danego produktu. Następnie wskazywane są jego najważniejsze 
właściwości kosmetyczne oraz prezentowane inne obszary i możliwości 
wykorzystania. Z założenia największa uwaga zwracana jest na przystępnie 
pokazany skład i chemizm poszczególnych produktów, po czym w oparciu 
o te wiadomości przedstawiane są najważniejsze możliwości i sposoby ich 
kosmetycznego wykorzystania. 

Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsze opracowanie spotka się z życzli-
wym przyjęciem, zarówno ze strony studentów, jak i szerokiego grona osób 
stosujących kosmetyki w życiu codziennym. Ufamy, że podręcznik ten będzie 
spełnieniem ich oczekiwań związanych z jasnym i zrozumiałym przedsta-
wieniem istotnych zagadnień z obszaru kosmetologii z ukierunkowaniem 
na chemię kosmetyczną i będzie stanowił istotne ułatwienie w przyswajaniu 
niekiedy trudnych i złożonych zagadnień zawodowych. 

Intencją autorów jest, by podręcznik ten z jednej strony stanowił po-
moc w poruszaniu się w świecie najprzeróżniejszych kosmetyków, natomiast 
z drugiej pokazywał szerokie możliwości wykorzystania produktów natural-
nych do celów kosmetycznych. Chcielibyśmy, aby wzbudził on zainteresowa-
nie szerokiego grona Czytelników produktami często używanymi w codzien-
nym życiu do celów zupełnie niekosmetycznych, a także ułatwił dostrzeżenie 
istoty problemów związanych ze stosowaniem takich substancji jako kosme-
tyków. Wyrażamy przekonanie, że treści zawarte w podręczniku umożliwią 
skuteczniejsze wykorzystywanie produktów z naszego otoczenia i przyczynią 
się do zrozumienia ich znaczenia w codziennej dbałości o zdrowie i urodę. 

(Wstęp, 
W imieniu zespołu autorów: Lucjusz Zaprutko)

Wydawnictwo MEDPHARM Polska
ul. Powstańców Śląskich 28-30
53-333 Wrocław
tel. 071 33 50 360
fax. 071 33 50 361
www.medpharm.pl; info@medpharm.pl
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Dietetyka – wybrane  
zagadnienia  
cz. VIII

Żywienie w chorobach nowotworowych
Z bieżącym numerem „Farmacji Krakowskiej” rozpoczynamy w cyklu 

Dietetyka – wybrane zagadnienia nowy temat. Po zapoznaniu się w  2014 
roku z  klasycznymi dietami leczniczymi przyszedł czas na omówienie ży-
wienia człowieka w najczęściej spotykanych chorobach. Rozpoczynamy od 
chorób nowotworowych, plagi XXI wieku, z którą radzimy sobie coraz lepiej 
za pomocą farmakoterapii. Nie można jednak zapominać, że prawidłowo 
prowadzona dieta ma dla osób cierpiących na choroby nowotworowe znacze-
nie zasadnicze, zarówno w okresie wyniszczenia nowotworowego, jak i pod-
czas rekonwalescencji. Jest także najważniejszym czynnikiem, który pozwala 
uniknąć chorób nowotworowych i łagodzić skutki uboczne chemio- i radio-
terapii. Na te wszystkie zagadnienia powinniśmy, jako aptekarze, zwracać 
szczególną uwagę i  służyć w ramach opieki farmaceutycznej fachową radą, 
będącą ewentualnym uzupełnieniem wskazań lekarza onkologa. 

Dietoprofilaktyka chorób nowotworowych

Według szacunkowych danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej 20% no- 
wotworów ma uwarunkowania genetyczne i  wewnątrzustrojowe, 30% jest 
spowodowanych paleniem tytoniu, natomiast aż za 35% odpowiadają czyn-
niki żywieniowe, do których zalicza się nie tylko substancje rakotwórcze 
występujące w żywności, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aroma-
tyczne, mykotoksyny czy nitrozoaminy, ale przede wszystkim – nieprawidło-
wo zbilansowaną dietę. Dlatego też w profilaktyce chorób nowotworowych 
zaleca się stosowanie zbilansowanego jadłospisu, ułożonego według „pira-
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midy żywienia”, bogatego w  warzywa i  owoce, dbanie o  prawidłową masę 
ciała i  systematyczne stosowanie wysiłku fizycznego dostosowanego do 
wieku i ewentualnie występujących chorób. Zalecane jest także spożywanie 
codziennie od 400 do 800 g tych owoców i warzyw, które są wydatnym źró-
dłem błonnika pokarmowego. Zaleca się unikanie słodyczy, cukru, alkoholu 
i stosowania innych używek, nadmiernej podaży soli kuchennej, jak również 
ograniczenie spożywania tłustych, czerwonych mięs na rzecz drobiu, ryb 
i nabiału. Żywność powinna być świeża, bogata w witaminy i minerały, a po-
zbawiona pestycydów i  innych zanieczyszczeń chemicznych. Wskazanymi 
w  zapobieganiu chorobom nowotworowym technologiami kulinarnymi są 
gotowanie, duszenie i pieczenie, należy natomiast unikać smażenia, wędzenia 
i grillowania. Ponadto wskazane jest picie od 1,5 do 2 l płynów dziennie.

Żywienie w kacheksji 

U większości pacjentów przewlekle chorych na nowotwór stwierdza się 
zwykle ogólne wyniszczenie ustroju, spowodowane procesem chorobowym 
i  stanami przewlekłego niedożywienia. Zmniejszenie masy ciała jest często 
pierwszym objawem choroby nowotworowej, stwierdza się je u 25–80% cho-
rych. Tymczasem niedożywienie może zmniejszyć skuteczność wprowadzanej 
terapii onkologicznej, zwiększając przy tym nasilenie objawów ubocznych 
zastosowanego leczenia. Zdarza się, że niedożywienie i będący konsekwen-
cją tego zły stan ogólny chorego oraz wyniszczenie organizmu mogą być 
powodem dyskwalifikacji z  leczenia onkologicznego. Zespół objawów wy-
nikających ze znacznego zmniejszenia lub braku apetytu, z  towarzyszącym 
jadłowstrętem, prowadzący do spadku masy ciała, ogólnego osłabienia 
organizmu, zaburzeń hormonalnych, zaburzeń metabolicznych, zaburzeń 
układu odpornościowego, zaników mięśni i ubytków masy kostnej, określa 
się mianem kacheksji. Szacuje się, że około 20% pacjentów umiera z powodu 
niedożywienia, a nie samego nowotworu!

Powody postępującego wyniszczenia mogą być dwa: po pierwsze sama 
choroba nowotworowa, po drugie zaś skutki uboczne leczenia przeciwnowo-
tworowego. Najcięższe postaci kacheksji występują w przypadku nowotwo-
rów żołądka, trzustki, głowy i szyi, rzadziej: w chorobie nowotworowej jelita 
grubego, płuc i  gruczołu krokowego. Wyniszczenie nowotworowe wpływa 
niekorzystnie na fizyczny i  psychiczny stan zdrowia człowieka, ogranicza 
efektywność leczenia przeciwnowotworowego, pogarsza jakość i  komfort 
życia chorego oraz skraca czas przeżycia.
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W przypadku kacheksji najczęściej wdrażane są opisane w poprzednich 
numerach diety wysokobiałkowa i wysokoenergetyczna. Dzięki takiemu po- 
stępowaniu następuje odbudowa utraconej masy ciała i w dłuższej perspekty-
wie ta optymalna masa ciała zostaje utrzymana. Najważniejszą rolę odgrywa 
tutaj osiągnięcie dodatniego bilansu azotowego (anabolizmu) przy jedno-
czesnym zapewnieniu organizmowi odpowiedniej gospodarki wodno-elek-
trolitowej i kwasowo-zasadowej. Korzystne efekty daje przestrzeganie diety 
lekkostrawnej. 

Konieczne są ścisłe zachowanie zasad higieny podczas przygotowywania 
posiłków i unikanie zatruć pokarmowych, które mogłyby dodatkowo osłabić 
pacjenta. Do przyrządzania potraw powinny być dobierane surowce najwyż-
szej jakości i jak najświeższe. 

Posiłki powinny być podawane co dwie–trzy godziny, niezbyt obfite. 
Pacjent powinien bardzo powoli gryźć i żuć, tak by do żołądka trafiał pokarm 
dobrze rozdrobniony. 

Jak wspomniano wcześniej, dieta w  kacheksji jest wysokobiałkowa, 
istotna jest więc podaż białka pełnowartościowego i dobrze przyswajalnego, 
pochodzenia zwierzęcego, np. chudego mięsa drobiu, młodej cielęciny. Źró-
dłem pełnowartościowego białka mogą być także przetwory mleczne: chude 
jogurty, mleko pełne, śmietana, twaróg, gotowane jaja.

Zamiast smażonych zalecane są potrawy duszone, gotowane w wodzie 
i na parze, pieczone w folii aluminiowej lub na ruszcie. Do zagęszczania so-
sów i  zup lepiej używać mąki i  mleka niż zasmażek i  śmietany. Wskazane 
są przeciery, soki, duszone i  pieczone warzywa i  owoce zamiast świeżych. 
Istotny jest zakaz spożywania pokarmów ciężkostrawnych i wzdymających, 
takich jak: nasiona roślin strączkowych, kapusta, pieczywo ciemne, wędzone 
wędliny, ryby wędzone, niedojrzałe owoce. Sugerowane są potrawy ciepłe 
lub letnie, a zakaz spożywania gorących potraw powinien być przestrzegany 
bezwzględnie. Ponadto istnieje zakaz spożywania potraw mocno przyprawio-
nych, z  wykluczeniem: pieprzu, papryki, musztardy, gorczycy, chili, curry, 
octu, marynat. Warto dodawać do potraw większe ilości masła, śmietanki, 
oliwy. Należy unikać kawy i herbaty, które silnie pobudzają wydzielanie soku 
żołądkowego. Obowiązuje ponadto całkowity zakaz spożywania alkoholu 
i palenia papierosów. Wskazane są małe porcje na małych talerzach, ale spo-
żywane często. W uzasadnionych przypadkach stosujemy sztuczne odżywki.

W  żywieniu w  kacheksji należy znaleźć kompromis uwzględniający 
preferencje smakowe chorego i konieczność serwowania posiłków pełnowar-
tościowych. Jeżeli pacjent nie toleruje mięsa, należy je zastąpić produktami 
mlecznymi, jajami itp. Nie należy karmić pacjentów „na siłę”. Jak wspo-
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mniano, sugerowane są potrawy raczej chłodne, te, które smakują choremu 
i o odpowiedniej konsystencji. Wskazane jest też towarzystwo innych osób 
przy stole. Warto podkreślić, że udowodniono korzystne działanie kwasów 
omega-3 w hamowaniu uogólnionego stanu zapalnego w przebiegu choroby 
nowotworowej. Spowalnia to postęp kacheksji. Źródłem kwasów omega-3 są 
oleje: rzepakowy, lniany i  sojowy, oraz ryby i  ssaki morskie, a  także żółtko 
jaja, nasiona soi i orzechy włoskie. Spożycie 100–200 g ryb morskich dostar-
cza około 2 g tych kwasów.

Żywienie w chorobach nowotworowych

Nie ma diety uniwersalnej, która byłaby odpowiednia dla każdej osoby 
z chorobą nowotworową. Ułożenie diety powinno być poprzedzone dokład-
nym wywiadem żywieniowym, który pozwoli prowadzić podaż składników 
odżywczych w ilości optymalnej i zazwyczaj większej niż u zdrowych ludzi 
oraz zapewnić poprawę ogólnego stanu chorego. Ma to ogromne znaczenie 
zwłaszcza w przypadku stosowania chemioterapii i radioterapii, które znacz-
nie zmniejszają odporność organizmu. Ponadto uznaje się, że dobry ogólny 
stan pacjenta zwiększa szansę powodzenia leczenia chirurgicznego.

Najczęściej spotykanymi ogólnymi zaleceniami w trakcie leczenia cho-
rób nowotworowych są normalizacja masy ciała oraz utrzymanie optymalne-
go profilu składników pokarmowych: białek, tłuszczów i węglowodanów, co 
sprzyja zmniejszeniu stężenia hormonów lub czynników wzrostu, wpływa-
jących na rozprzestrzenianie się nowotworów. Zalecana jest minimalizacja 
spożycia dietetycznych karcinogenów, czyli substancji pronowotworowych. 
Należy zwiększyć podaż antyoksydantów i innych substancji przeciwnowo-
tworowych w diecie, a także zapewnić odpowiednią podaż wszystkich skład-
ników odżywczych zgodnie z  zapotrzebowaniem fizjologicznym. Jadłospis 
powinien być ułożony tak, aby w ciągu dnia chory spożywał warzywa i owoce 
ze wszystkich grup (nie mniej niż 0,5 kg dziennie). Są one niezastąpionym 
źródłem przeciwutleniaczy, które chronią przed dalszym rozwojem nowo-
tworów. Owoce i warzywa dostarczają również błonnika pokarmowego, któ-
rego dzienne spożycie powinno być nie mniejsze niż 35 g. Dobrym źródłem 
błonnika są też kasze, ciemne makarony i pieczywo razowe. Posiłki należy 
spożywać w małych porcjach, przynajmniej pięć razy dziennie.

Poza zaleceniami ogólnymi istnieją także szczegółowe, dotyczące kon-
kretnych schorzeń. W przypadku nowotworów sutka i trzonu macicy zaleca-
ne jest już po zakończeniu chemioterapii wdrożenie diety niskoenergetycznej, 
gdyż stwierdzono zależność pomiędzy otyłością a  nawrotami tych chorób. 
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Kaloryczność takiej diety nie powinna jednak spadać poniżej 1200 kcal dzien-
nie. Kategorycznie należy unikać alkoholu. Konieczne jest również wyklu- 
czenie z diety tłuszczów. Zaleca się unikanie produktów bogatych w fitoestro-
geny, np. przetworów soi (nowotwory hormonozależne). W diecie wskazane 
jest podawanie warzyw i owoców, najlepiej w postaci purée, przecierów lub 
kisieli i galaretek, ze względu na konieczność zminimalizowania ilości błon-
nika pokarmowego, który może działać drażniąco. Z  tego samego powodu 
należy wybierać młode i delikatne warzywa i owoce, usuwać pestki i skórki 
oraz wykluczyć z jadłospisu takie, które zawierają dużo włókna.

W przypadku nowotworów jelit wymagana jest dieta bezmleczna, po-
nieważ zdegradowane chorobą jelita o wiele trudniej trawią laktozę. Całkowi-
cie należy wykluczyć alkohol i ograniczać spożycie czerwonego mięsa.

Charakterystyczne dla nowotworów płuc jest zalecenie wprowadzenia 
do diety jak największej ilości warzyw. Ponadto zaobserwowano pozytywny, 
profilaktyczny i leczniczy, wpływ karotenoidów. 

W nowotworach prostaty należy ograniczyć spożycie mięsa czerwonego 
i produktów mlecznych. Wskazane jest suplementowanie selenem, witaminą E 
i likopenem.

Łagodzenie skutków terapii onkologicznych

Modyfikacje sposobu odżywiania mogą być także pomocne w przypad-
ku negatywnych skutków chemioterapii. 

Bardzo często w trakcie chemioterapii zmienia się odczuwanie smaku. 
Potrawy przybierają wtedy nieprzyjemny metaliczny posmak i mogą się wy-
dawać bardziej słone lub gorzkie niż dotychczas. Rozwiązaniem jest użycie 
intensywnych przypraw, o  ile nie wywołują niestrawności. Przyczyniają się 
one do zneutralizowania metalicznego posmaku. Zaleca się, aby potrawy, 
które zaczęły wzbudzać niechęć, wyeliminować z diety. Wskazane jest, aby 
posiłki były dla pacjenta atrakcyjne wzrokowo i estetycznie podane (tzw. je-
dzenie wzrokiem).

W  przypadku bardzo częstego występowania w  czasie chemio- lub ra- 
dioterapii nudności i  wymiotów wskazane jest wypijanie małych ilości 
chłodnych, klarownych płynów, aby zapobiec odwodnieniu organizmu. Po 
intensywnych wymiotach powracanie do znormalizowanej diety następu-
je stopniowo, poprzez spożywanie wody, soków i  przecierów owocowych, 
klarownych zup i  przecierów, których podstawowym składnikiem jest go-
towany drób z ryżem. Jeśli wymioty są łatwo prowokowane przez pokarm, 
rozwiązaniem jest spożywanie potraw letnich lub zimnych, które mają mniej 
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intensywny zapach (to on zazwyczaj wywołuje nudności). Najłatwiej przy-
swajalnymi produktami i potrawami w okresie występowania nudności są: 
sok jabłkowy lub winogronowy, nektary owocowe, rozcieńczone soki owoco-
we, lizaki z mrożonej wody z sokiem, galaretki, mus jabłkowy, płatki owsiane, 
owoce z puszki.

Chemioterapia wpływa na stan błony śluzowej jamy ustnej. Suchość 
w ustach mogą też wywoływać niektóre zabiegi radioterapii przeprowadza- 
ne w okolicach głowy, szyi lub górnej części pleców. Produktami wskazanymi 
w takiej sytuacji są wszelkie dania z lekkimi sosami i gotowanymi warzywami, 
podawane w postaci purée. Zalecane są częste spożywanie napojów (zarówno 
w  trakcie posiłków, jak i pomiędzy nimi), a  także używanie gum do żucia, 
cukierków i cierpkich napojów (np. lemoniady), które pobudzają wydzielanie 
śliny. Należy również pamiętać o częstym szczotkowaniu zębów, gdyż ślina 
pomaga utrzymywać jamę ustną w czystości, a jej niedobór prowadzi do pro-
blemów dentystycznych.

W  przypadku wystąpienia bolesności w  jamie ustnej i  w  gardle (afty, 
rozlane stany zapalne śluzówki) należy unikać potraw, które mogą dodatko-
wo podrażniać tę okolicę. Ponadto niektóre z potraw przynoszą ulgę. Są to: 
posiłki chłodne, łagodne i miękkie. Należy z kolei unikać posiłków pikant-
nych, gorących, z  małą ilością wody oraz o  szorstkiej i  chropowatej struk-
turze. Najlepszym jednak rozwiązaniem są posiłki w  postaci papkowatej, 
np. zmiksowana zupa warzywna z mięsem drobiowym i jajkiem. Kolejnym 
udogodnieniem może być spożywanie posiłków przez słomkę, ponieważ tym 
sposobem pokarm trafi od razu do gardła, omijając bolesne miejsca.

W  przebiegu terapii chorób nowotworowych okolic jamy brzusznej 
szczególnie często pojawia się biegunka. Mogą ją powodować lub nasilać pro-
dukty i potrawy niewywołujące patologicznej reakcji u człowieka zdrowego. 
Odpowiednia dieta, która nie podrażnia jelit, może się składać z pożywienia 
o niskiej zawartości błonnika, bananów, ryżu, gotowanej marchwi i broku-
łów oraz wszelkich produktów lekkostrawnych. Posiłki powinny być częste, 
ale podawane w małych porcjach. Należy wypijać dużo płynów, np. słabych 
herbat ziołowych czy wody mineralnej bez gazu. Posiłki powinny być bogate 
w sód i potas (np. pomidory, dorsz lub sola zapiekana w folii), aby uzupełnić 
minerały tracone przez biegunkę. Należy unikać kofeiny (kawa, mocna her-
bata), tłustych i smażonych potraw, surowych warzyw i owoców, przypraw 
o intensywnym smaku, gazowanych napojów oraz produktów mlecznych.

Terapii chorób nowotworowych mogą towarzyszyć zaparcia. Dieta, któ-
ra łagodzi ten objaw i jednocześnie mu zapobiega, opiera się na pokarmach 
bogatych w błonnik, takich jak: produkty pełnoziarniste, płatki z otrębami, 
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surowe warzywa i owoce, suszone owoce, śliwki, kompoty ze śliwek. Zapar-
ciom przeciwdziała również spożywanie siemienia lnianego, parafiny i  lak-
tulozy.

Stany zapalne błon śluzowych występują u 40–60% chorych leczonych 
systemowo chemioterapią, 50–60% chorych leczonych radioterapią i aż po-
nad 80% chorych leczonych metodami skojarzonymi. Dotyczą one każdej 
błony śluzowej, która została poddana leczeniu przeciwnowotworowemu. 
Działanie dietetyczne polega na wyeliminowaniu z diety czynników drażnią-
cych, takich jak alkohol, tytoń, ostre przyprawy, gorące i zimne napoje. Nale-
ży ponadto dbać o higienę jamy ustnej i zapewnić optymalną podaż płynów, 
pokarmów bogatych kalorycznie i niedrażniących błon śluzowych.

Żywienie po zakończonej terapii przeciwnowotworowej

Postępowanie dietetyczne wprowadza się również po zakończeniu te-
rapii przeciwnowotworowej. Pacjenci powinni traktować odżywianie jako 
kontynuację przebytego leczenia i dążyć do powrotu do diety zbilansowanej. 
We wdrażanej diecie powinny się znaleźć białe mięsa, ryby, niskotłuszczowe 
produkty mleczne, warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych (jeśli są 
dobrze tolerowane) i  minimalnie przetworzona żywność zawierająca skro-
bię. Należy ograniczać spożycie soli oraz tłustych produktów spożywczych, 
wybierać umiarkowane ilości olejów roślinnych (np. olej rzepakowy, oliwa 
z oliwek). Wskazane są spożywanie dużej ilości warzyw i owoców, unikanie 
cukrów prostych, alkoholu, a także smażonej i marynowanej żywności. Zaleca 
się produkty mleczne, ale tylko niskotłuszczowe. W miarę możliwości można 
włączyć do diety nasiona strączkowych, bogate w białka. Nadal obowiązuje 
zakaz smażenia, a zalecane są duszenie, gotowanie i gotowanie na parze.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Burzowie

Bohaterami, których życiorysy zamykają cykl Aptekarskie rodzi-
ny, będą członkowie rodziny Burzów z Nowego Sącza. Nie bez 
powodu użyte zostało tu słowo „bohaterowie”. Magister farmacji 

Albin Burz, dzierżawca apteki Pod Opatrznością przy ul. Lwowskiej 25, za-
sługuje na miano nowosądeckiego Pankiewicza, a pomoc, z jaką przyszedł 
w czasie okupacji ludności tamtejszego getta, śmiało może być porównywana 
z działalnością „aptekarza z getta krakowskiego”!

Apteka Pod Opatrznością powstała jeszcze przed wybuchem I wojny 
światowej, a koncesję na jej prowadzenie uzyskał Feliks Radomski (1865– 
–1929). Od 1928 roku aptekę dzierżawił Jan Szul, a w latach 1933–1951, od 
wdowy po Radomskim, Albin Burz. 

Albin Burz urodził się 6 stycznia 1897 roku w Rzeszowie jako syn Ka-
zimierza i Agnieszki z domu Białas. Praktykę apteczną odbywał od 1 stycz-
nia 1919 roku do 1 stycznia 1921 roku w rodzinnym Rzeszowie, w aptece 
dzierżawionej przez magistra Stanisława Klisiewicza. Egzamin tyrocynalny 
zdał przed komisją Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej 7 maja 1921 
roku. Studia farmaceutyczne ukończył w 1923 roku we Lwowie. Co ciekawe, 
w przekazanej przez „Kronikę Farmaceutyczną” informacji o studentach do-
puszczonych „do egzaminu magistrowskiego” wymieniono nazwisko Burza  
pisane jako „Busch”. Prawdopodobnie aż do wydzierżawienia apteki w No-
wym Sączu magister Burz pracował we lwowskiej aptece Pod Temidą, co 
potwierdzają „Kalendarze Farmaceutyczne” z lat 1929–1932. Magister Albin 
Burz, należąc od 1930 roku do lwowskiego Oddziału Związku Zawodowego 
Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, zaangażował się 
w życie zawodowe. W lutym 1930 roku zasiadał w komisji Oddziału zaj-
mującej się „przyszłą ustawą aptekarską”. Od marca 1930 roku, z ramienia 
Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników, pełnił funkcję drugiego 
sekretarza lwowskiego Towarzystwa Aptekarskiego. 

Jak wspomniano wyżej, w 1933 roku magister Burz wydzierżawił apte-
kę w Nowym Sączu. Pracowała w niej także żona aptekarza – Zofia z domu 
Bauer, urodzona w Krakowie 20 października 1910 roku. 25 marca 1954 roku 
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Dawna siedziba apteki Pod Opatrznością, nadal mieszcząca aptekę. Zdjęcie współczesne

Źródło: zbiory autora, fot. M. Bilek.
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uzyskała dyplom pomocnika aptekarskiego. Znała wszystkie czynności w ap-
tece, zajmowała się jednak głównie administracją i księgowością. Była osobą 
bardzo życzliwą, ciepłą, otwartą. W pamięci emerytowanych nowosądeckich 
farmaceutów pozostaje z nieodłącznym papierosem.

Nowosądecka apteka dzierżawiona przez magistra Burza zapisała w cza-
sie okupacji niemieckiej jedną z najpiękniejszych kart w dziejach małopol-
skiej farmacji. W okresie tym pracę w aptece rozpoczęła siostrzenica Albina 
Burza, późniejsza magister farmacji Barbara Schauer (z domu Assmann), 
urodzona 15 maja 1915 roku w Kopyczyńcach. W czasie okupacji uczęsz-
czała na Państwowe Kursy Farmaceutyczne we Lwowie, których ukończenie 
pozwoliło jej 13 lipca 1945 roku otrzymać na Uniwersytecie Jagiellońskim 
dyplom magistra farmacji.

Na prośbę magister farmacji Bożeny Cetnarowskiej Barbara Schauer 
spisała następującą relację z czasów okupacji: „Albin Burz doskonale znał 
język niemiecki. Kupował mąkę, dawał do wypieku i nosił partyzantom i Ży-
dom. Pomagał im też finansowo. Z przodu Niemcy pobierali leki, a z tyłu par-
tyzanci otrzymywali żywność, leki, pieniądze, ubrania i mydło, które robiono 
w aptece. Żołnierze Armii Krajowej przychodzili z lasu do apteki przy ulicy 
Lwowskiej nocą. Na umówiony znak (trzy razy po trzy pukania) przez malut-
kie okienko od podwórza wyrzucało się przygotowane materiały”. Magister 
Schauer wspominała, że do getta, do którego muru apteka przylegała tylnym 
wejściem, przyjeżdżali konno gestapowcy, aby podpalać ubrania mieszkają-
cych tam Żydów. Poparzonymi zajmowali się pracownicy apteki, przemy-
wali im rany i zaopatrywali ich w odpowiednie maści. Ludność żydowską 
wyposażono także w leki, opatrunki i żywność „na zapas”. Dzięki pomocy 
Burza z getta udało się uciec m.in. laryngologowi doktorowi Mieczysławowi 
Koerbelowi wraz z siostrą oraz okuliście – doktorowi Jakubowi Mendlerowi. 
Ponadto pracownicy apteki dostarczyli tym lekarzom na Chruślicę rowery, 
którymi dalej mogli oni uciekać. Leki i materiały opatrunkowe z apteki Pod 
Opatrznością nosiły do punktów kontaktowych Barbara Schauer oraz Zofia 
Burz. Punkty kontaktowe znajdowały się wedle relacji magister Schauer na 
wspomnianej Chruślicy oraz w aptece Pod Czarnym Orłem magistra Zbi-
gniewa Nowakowskiego. Na skutek donosu w 1943 roku kobiety aresztowano 
i na sześć tygodni uwięziono w Nowym Sączu. Nie przyznały się jednak do 
winy i dzięki „wielkim wpływom” magistra Burza zostały uwolnione. Barbara 
Schauer zapewnia, że ona sama była jedynie siłą wykonawczą, a głównym 
konspiratorem był jej wuj – magister Albin Burz.

Marian J. Nowak, autor opracowania Z dziejów nowosądeckiego ap-
tekarstwa w XVI–XX wieku zamieszczonego na łamach „Rocznika Nowo-
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sądeckiego” z 1993 roku oraz rozdziału „Stan sanitarny, opieka zdrowotna 
i opieka społeczna” w monografii Dzieje miasta Nowego Sącza, odnotował, 
że „[...] zaopatrywano się [w aptece Burza – uzup. M.B.] nie tylko w leki 
i środki opatrunkowe, ale i chemikalia potrzebne do produkcji materiałów 
wybuchowych. Ponieważ jego apteka przylegała tylnym wejściem do muru 
getta, Albin Burz wykorzystywał to korzystne położenie dla niesienia pomocy 
Żydom. Przez aptekę Burza opuściło getto wielu Żydów”. Nowak wspomina 
także, że magister Burz aktywnie uczestniczył w pracach nowosądeckiej Rady 
Głównej Opiekuńczej, niosącej pomoc „repatriantom i więźniom”. Dzięki 
wsparciu Burza w 1941 roku utworzona została w nowosądeckim getcie ap-
teka żydowska, zaopatrywana „za pośrednictwem” apteki Pod Opatrznością. 
Za leki w niej wydawane „wprowadzono symboliczne opłaty”.

Magister Burz istotnie cieszył się wśród Niemców wielkim zaufaniem 
i szacunkiem. Potwierdzają to wszystkie osoby znające ówczesne stosunki. 
Władając biegle językiem niemieckim, zaopatrywał w leki również okupan-
tów. Cytowany już Marian J. Nowak dodaje w ślad za Józefem Bieńkiem, że 
Burz „[...] potrafił dogadać się z mieszkającym w pobliżu naczelnikiem wię-
zienia Bornholdem, który oczywiście nie bezinteresownie dostarczał Burzowi 
cennych danych o aresztowaniach, planowanych egzekucjach i wywózkach 
do obozów”.

W okresie powojennym magister Burz uruchomił w aptece małe labo-
ratorium galenowe, w którym zaopatrywali się okoliczni aptekarze. Po leki 
przyjeżdżała do Burza m.in. pani Barbara Hodbod, córka ówczesnego wła-
ściciela apteki w Grybowie – Walentego Hodboda. Wspomina ona, że można 
było u Burza nie tylko nabyć leki, ale także zasięgnąć fachowych informacji, 
których nikomu nie szczędził.

Postać długoletniego dzierżawcy apteki przy ul. Lwowskiej wspominała 
na prośbę autora magister farmacji Mieczysława Jodłowska, pracująca przez 
wiele lat w aptece przy ul. Grodzkiej, której magister Burz był kierownikiem 
po 1951 roku. Według jej relacji był niezwykle dobrym, pogodnym, sympa-
tycznym i eleganckim człowiekiem, a nade wszystko – wybitnym specjalistą. 
Uwagę zwracała jego pochylona – na skutek choroby kręgosłupa – sylwetka. 
Pracował zarówno za pierwszym stołem, jak i na recepturze i w księgowości. 
Z najwyższą uwagą traktował każdego pacjenta, doradzając mu i pomagając. 
Dla praktykantów i stażystów organizował pokazy wytwarzania leków na 
aptecznej recepturze. Demonstrował też sposób otrzymywania zaniechanych 
już wówczas w laboratoriach aptecznych nalewek z surowców ziołowych. 
Dzięki temu w czasach, gdy nalewki i inne tradycyjne postaci leku do innych 
aptek dowożono z hurtowni farmaceutycznych, w aptece przy ul. Grodzkiej 
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kontynuowana była tradycyjna produkcja w laboratorium galenowym. Do 
magistra Burza przychodzili z wizytą nowosądeccy lekarze (głównie ze szpita-
la miejskiego), którzy konsultowali z nim składy i sposób zapisywania leków.

W aptece kierowanej przez Burza panowała wspaniała, niepowtarzalna 
atmosfera. Swe pracowniczki witał niezmiennym: „Witam piękne panie”. Po 
każdym pozytywnie zakończonym remanencie Zofia Burz piekła dla wszyst-
kich pracowników apteki tort. Podobny rytuał „jakiegoś torciku i kawy” po-
wtarzał się w dniu imienin Albina. Rzadziej magister Burz częstował pracow-
niczki nalewkami własnej roboty. Charakterystyczną cechą Albina Burza była 
niezwykła skromność. Unikał opowieści z przeszłości i nie mówił o sobie.

Z postacią magistra Burza wiąże się także kilka anegdot. Magister Mie-
czysława Jodłowska wspominała na przykład, że przed przemierzającym ulice 
Nowego Sącza aptekarzem wędrował zawsze mały piesek. On też jako pierw-
szy przybiegał do apteki, zapowiadając w ten sposób pracownikom, że oto 
nadchodzi kierownik!

Nie mniej serdecznie wspominała magistra Burza Cecylia Król, będąca 
od 1950 roku pracownikiem technicznym apteki Pod Opatrznością. Albin 
Burz był wedle jej wspomnień osobą o najwyższej kulturze osobistej, wielkim 
i niepowtarzalnym stylu, postacią wręcz charyzmatyczną, jednającą sobie 
zarówno współpracowników, jak i pacjentów. Opanowanie magistra Burza 
ujawniło się szczególnie w dniu nacjonalizacji apteki, którą bardzo przeżył, ale 
nie dał tego po sobie poznać. Był niezwykle pomocny, swoich współpracow-
ników traktował wyrozumiale i nigdy nie odmawiał czasu na fachowe porady. 
Burz nigdy nie wykazał się zachłannością czy zaborczością. Był humanistą. 
Dzieła klasyków literatury czytał aż do starości i na łożu śmierci. Swobodnie 
recytował poezję. Najpełniej realizował się jednak w aptece. Rośliny lecznicze, 
na wspomniane już nalewki, uprawiał z pietyzmem sam. Był zamiłowanym 
ogrodnikiem. W aptece Pod Opatrznością, dzięki posiadanej unikalnej tablet-
karce, wytwarzał wiele leków niedostępnych na co dzień w aptekach, m.in. ta-
bletki z santoniną (przeciwko pasożytom jelitowym). Wielkie doświadczenie 
umożliwiało mu komponowanie leków o samodzielnie opracowanym skła-
dzie, które cieszyły się w Nowym Sączu uznaniem i popularnością. Ciekawie 
wyglądały stosunki Albina Burza z wdową po magistrze Feliksie Radomskim –  
Zofią. Pieniądze należne za dzierżawę apteki zanosił jej osobiście. Ponadto 
przy każdej nadarzającej się okazji, jak choćby w święta Bożego Narodzenia, 
ofiarowywał pani Radomskiej okolicznościowe prezenty.

Po nacjonalizacji apteki Pod Opatrznością w 1951 roku Albin Burz 
przeniesiony został do znanej już Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” ap-
teki Pod Gwiazdą. Po kilku miesiącach za swym ukochanym przełożonym, 
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dzięki pozytywnie rozpatrzonym podaniom złożonym w Centrali Aptek Spo-
łecznych, podążyli pracownicy. Z kolei Zofia Burz przeniosła się do dawnej 
apteki Pod Białym Orłem, gdzie pracowała od 10 lutego 1952 do 31 grudnia 
1973 roku. Z kolei Barbara Schauer 1 stycznia 1952 roku w miejsce Kazimiery 
Jaroszowej mianowana została kierowniczką znacjonalizowanej apteki Pod 
Białym Orłem (również znanej Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej”) i funk-
cję tę pełniła do 1 października 1977 roku.

Albin Burz zmarł 14 czerwca 1960 roku na chorobę nowotworową. Nie-
stety nie zachowały się żadne fotografie tego bardzo zasłużonego dla mało-
polskiej farmacji aptekarza…

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek

Komunikat w sprawie zaliczenia  
okresu edukacyjnego

Uprzejmie przypominam, 
że w 2014 roku zakończył się 5-letni okres edukacyjny  

dla farmaceutów, którzy odebrali  
prawo wykonywania zawodu farmaceuty w 2004 i w 2009 roku. 

Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają też osoby,  
które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego  

okresu edukacyjnego do końca 2014 roku.

Szczegóły na stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej: 
http://oia.krakow.pl/pl/szkolenia.html

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran



Z dawnej apteki

Naczynia ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ CM, 1. połowa XIX wieku: Na- 
phtha Vitrioli – zakup Muzeum w 1967 roku (nr inw. 5016); Tinctura Rata- 
nhae – dar Apteki Społecznej nr 45 w Izbicy Kujawskiej, przekazany w 1958 
roku (nr inw. 4210).

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Tinc. Ratanhae (Tinctura Ratanhae) – na-
lewka z ratanii (napis na naczyniu słabo wi-
doczny). Surowiec: Radix Ratanhiae – korzeń 
ratanii, czyli pastwinu trójpręcikowego (Kra-
meria triandra Ruiz et Pavon), krzewu rosną-
cego w Andach Boliwijskich i Peruwiańskich, 
gdzie tubylcy wykorzystywali jego właściwości 
ściągające i przeciwbakteryjne do wyrobu 
proszków do zębów i wody do ust. W Europie 
od XVI wieku stosuje się go ponadto w biegun-
kach, nieżytach błony śluzowej, hemoroidach 
i odmrożeniach.

Napth: Vitriol. (Naphtha Vitrioli) – eter, syn. 
Aether sulphuricus. Wprowadzony do lecz-
nictwa pod koniec XVIII wieku jako środek 
rozkurczowy, miał poprawiać trawienie, dzia-
łać wiatropędnie i żółciopędnie (w kamicy żół-
ciowej), znalazł też zastosowanie w chorobach 
zakaźnych, a także w bólach głowy i „całym 
szeregu przypadłości spoczywających na tle 
histeryi”1. Był znanym środkiem trzeźwiącym 
stosowanym w omdleniach. W 1846 roku 
amerykański dentysta William Morton po raz 
pierwszy użył eteru do znieczulenia zabiegu 
chirurgicznego.

1 B. Schuchardt, L. Posner, Farmakologia, t. 2, Warszawa 1874, s. 229.




