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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



Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie

Farmacja 
Krakowska

Kwartalnik, rok XVIII / nr 2 / 2015



WYDAWCA:
© Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel.: (12) 264 25 53; fax: (12) 264 25 09
http://www.oia.krakow.pl
e-mail: biuletyn@oia.krakow.pl

REDAGUJE KOLEGIUM W SKŁADZIE:
mgr farm. Barbara Jękot – prezes ORA
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran – redaktor naczelna, e-mail: duranela@poczta.onet.pl
dr n. farm. Maciej Bilek, e-mail: mbilek@tlen.pl
mgr farm. Iwona Dymarczyk, e-mail: idymarcz@cm-uj.krakow.pl
mgr Maciej Kołaczkowski, e-mail: informatyk@oia.krakow.pl

REALIZACJA WYDAWNICTWA:
Skład:
Oficyna Wydawnicza „Impuls”
30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5
tel./fax: (12) 422 41 80, 422 59 47, 506 624 220  
http://www.impulsoficyna.com.pl
e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl

Projekt okładki: Attila Leszek Jamrozik
Na okładce: obraz Piotra Stachiewicza „Hygiea”, 
własność Muzeum Farmacji w Krakowie, ul. Floriańska 25

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów
i zastrzega sobie prawo do skrótu, nie odpowiada za treść ogłoszeń.

ISSN 1505-8166

Nakład: 1500 egzemplarzy



3Farmacja Krakowska  2 / 2015

Spis treści

Informacje bieżące  4

Słowo Prezesa  5

Od redakcji  7

Kalendarium  9

Aktualności  12

Wydarzenia  14

Co aptekarz wiedzieć powinien  19

Apteka szpitalna  30

Z działalności organów okręgowej izby aptekarskiej  31

Wspomnienie  34

Nowości wydawnicze  38

Opieka farmaceutyczna  39

Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...  44



Farmacja Krakowska  2 / 20154

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 za-
wodu 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 Aptekar-
ski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
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Słowo Prezesa

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

N a stronach internetowych Naczel-
nej Izby Aptekarskiej oraz naszej 
okręgowej pojawił się apel Prezesa 

Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kuchare-
wicza o przyłączenie się do protestu aptekarzy przeciw bezczynności polskie-
go rządu oraz zaniechaniu zdecydowanych działań mających zagwarantować 
wszystkim aptekom i ich pacjentom równy i stały dostęp do leków. Prośba 
ta skierowana była do wszystkich aptekarzy, którzy w codziennej pracy od-
czuwają braki w zaopatrzeniu w określone grupy leków. Nasza Izba wydru-
kowała teksty z protestem dla chętnych do wywieszenia w aptekach. Gorąco 
zachęcaliśmy też Państwa do poparcia protestu.

Nowelizacja prawa farmaceutycznego była i jest głównym tematem 
obrad Komisji Zdrowia, ale czy zgłaszane poprawki przyniosą oczekiwane 
rezultaty? Czas pokaże.

W maju uczestniczyłam w II Ogólnopolskiej Konferencji „IT w zdro-
wiu”, której głównym tematem była elektroniczna dokumentacja medyczna. 
Wbrew pozorom nie jest to temat tylko dla lekarzy – dotyczy naszej pracy 
w aptekach, gdzie niedługo, bo w 2017 roku, przejdziemy prawdopodobnie 
na realizację e-recept. Powiecie Państwo, że czasu dużo i nie wiadomo, co 
będzie, ale ja uważam, iż na wdrożenie tak poważnych zmian to niezbyt wiele 
i – co wydaje się najważniejsze – nie jesteśmy przygotowani do wielu działań 
związanych z elektroniczną receptą.

Na konferencji dużo uwagi poświęcono zagadnieniom ochrony da- 
nych osobowych. Dyrektorzy departamentów Biura Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych i prawnicy przypominali, że ustawa1 obowią-
zuje od 1997 roku, a obecnie wprowadza się zmieniające ją rozporządzenia 
i nowelizacje do niej (ostatnie 1 stycznia 2015 roku), określające: praktyki 
bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcje zarządzania systemami i ewi-
dencje osób uprawnionych do przetwarzania danych.
1  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, 

poz. 883).

M
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Słowo Prezesa

W aptekach dostęp do danych pacjenta mają osoby realizujące recepty, 
ale czy nie jest często tak, że sterty recept leżą na biurku kierownika, a osoba 
sprzątająca ściera obok kurze? Czy na pewno dostęp do recept mają tylko 
uprawnieni?

Przypominam o tym dlatego, że – jak się dowiedziałam – 

Planowane jest zastąpienie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania da-
nych osobowych. Rozporządzenie to akt, który obowiązywałby bezpośred-
nio w krajach członkowskich, bez potrzeby wydawania aktów prawnych 
wdrażających je do porządku krajowego. Dzięki jego wprowadzeniu nastą-
piłaby pełna harmonizacja prawa materialnego w ramach UE i swobodne-
go przepływu tych danych.
[...] nowością w polskim systemie prawnym będzie dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie prze-
twarzania danych osobowych przez właściwe organy w celu zapobiegania, 
dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania 
sankcji karnych i swobodnego przepływu tych danych, jako że zasady 
zawarte w zaprezentowanym projekcie nie są obecne w istniejących dziś 
polskich przepisach prawa2.

Co to dla nas oznacza? Rozporządzenie unijne wejdzie natychmiast we 
wszystkich krajach członkowskich. Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, który do tej pory nie może nakładać kar finansowych, taką moż-
liwość uzyska i... tu nie chciałabym być złym prorokiem, ale instytucja, która 
będzie mogła nakładać sankcje finansowe, wcześniej czy później przypomni 
sobie o aptekach. 

Przygotujmy się na kontrole jeszcze jednego organu. Niedługo dojdzie 
do tego, że w aptece będzie więcej kontrolerów na zapleczu niż pacjentów na 
froncie.

Życzę pogody ducha i odporności na przeciwności losu, bo przecież ap-
tekarze zawsze i w każdej sytuacji sobie poradzą.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot 

2  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, http://www.giodo.gov.pl/1520143/j/pl, 
dostęp: 19.05.2015.
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Od redakcji

Szanowni Państwo! 

Za nami bardzo ważne wydarzenie – Polacy wybrali nowego pre-
zydenta. Jesienią czekają nas wybory parlamentarne. Odbędą się 
też wybory nowych władz samorządu aptekarskiego. Już teraz 

staramy się dostarczyć jak najwięcej informacji zarówno na temat zadań 
i kompetencji izby aptekarskiej, jak i harmonogramu wyborów. Wiele osób 
zapomina, że okręgową izbę aptekarską stanowią osoby wpisane na listę 
jej członków, więc samorząd aptekarski to wspólna organizacja wszystkich 
farmaceutów, a nie jeszcze jeden urząd, na którego działalność nie mamy 
wpływu. To właśnie od aktywności farmaceutów zależy sprawność działa-
nia samorządu. Oczywiście ta aktywność może mieć różnoraki wymiar: od 
czynnego zaangażowania się w pracę organów izby, takich jak okręgowa 
rada aptekarska i jej komisje, sąd aptekarski, urząd rzecznika i zastępców 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej czy komisji rewizyjnej, przez udział 
w zjazdach delegatów, włączanie się w opiniowanie projektów aktów praw-
nych po uczestnictwo w imprezach naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych czy integracyjnych organizowanych przez samorząd. Dlatego 
już dziś namawiam, aby w czasie zebrań wyborczych wybrać jak najlepszych 
delegatów, którzy zadecydują o wyborze organów krakowskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej i będą się angażowali w jej działania w ciągu całej cztero-
letniej kadencji. Tylko osoby zaangażowane w prace samorządu mogą być 
autentyczną reprezentacją zawodu. Zachęcam też do zapoznania się z ustawą 
o izbach aptekarskich1, która określa prawa i obowiązki członków izby, a tak-
że kompetencje oraz zadania samorządu aptekarskiego. 

W obecnym numerze szczególnie polecam działy:
 Aktualności – informacja o terminach i zasadach wyborów do samorządu 

aptekarskiego VII kadencji;
 Co aptekarz wiedzieć powinien – artykuł o lekach z kodeiną będących w ob-

rocie aptecznym, ich zastosowaniu w celach medycznych i niemedycznych 
i skutkach, jakie mogą wywołać, jeżeli nie są stosowane zgodnie ze wskaza-
niami; 

 Z działalności organów okręgowej izby aptekarskiej – rola i zadania sądu 
aptekarskiego;

1  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 1991 r. Nr 41, poz. 179).
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 Wspomnienie – przypominamy sylwetkę śp. profesora Alfreda Zejca; 
 Opieka farmaceutyczna – opracowanie dotyczące diet zalecanych w choro-

bach układu krążenia.
Wszystkim koleżankom i kolegom farmaceutom życzę dobrego wypo-

czynku w wakacje, a tym, którzy udają się na urlopy poza miesiącami letnimi, 
życzę zadowolonych i kulturalnych pacjentów. 

Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran

Komunikat  
w sprawie zakończenia okresu edukacyjnego 

Uprzejmie przypominam, że w 2015 roku zakończy się 
5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy 

odebrali prawo wykonywania zawodu farmaceuty  
w 2005 i w 2010 roku.

Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego będą miały 
również osoby, które uzyskały zgodę  

na przedłużenie wcześniejszego okresu  
edukacyjnego do końca 2015 roku. Dodatkowe informacje 

znajdują się na stronie OIA:  
http://oia.krakow.pl/pl/szkolenia.html.

Karty ciągłego szkolenia można otrzymać w biurze Izby 
lub samodzielnie pobrać i wydrukować ze strony OIA: 

http://oia.krakow.pl/pl/plikiforms.html. 

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-duran
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4.02.2015  Karpacz – XV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Al-
pejskim – OIA w Krakowie reprezentowała 13-osobowa drużyna

6.02.2015  Kraków – pogrzeb Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 
prof. dr. hab. Jana Krzeka

10.02.2015 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
11.02.2015  Kraków – zebranie na temat: „Zgłaszanie raportów o szkodliwości 

leków”, zorganizowane przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, 
Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie oraz Okręgową Izbę Aptekarską 
w Krakowie

12.02.2015  Kraków – uroczyste spotkanie w siedzibie OIA w Krakowie farma-
ceutów, którzy z powodzeniem zdali egzamin specjalizacyjny w latach 
2012–2014. W trakcie uroczystości wręczono specjalistom listy gratula-
cyjne oraz ufundowane przez ORA w Krakowie zapomogi

16.02.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

17.02.2015  Kraków – spotkanie w krakowskiej „Farminie”. Udział wzięli: Prezes 
„Farminy” Wojciech Świderski, Prezes ORA w Krakowie mgr farm. 
Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

23.02.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

28.02.2015  Kraków – szkolenie biznesowe podnoszące konkurencyjność aptek 
niezależnych. Organizatorzy: OIA w Krakowie, Aptekarska Szkoła 
Zarządzania i Grupa NEUCA 

4.03.2015  Kraków – XXXII Zjazd Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot 

5.03.2015  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA w Warszawie. Udział wzię-
ła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

7.03.2015 Kraków – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów OIA w Krakowie
9.03.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 

zawodu
12.03.2015  Łódź – uroczyste obchody 25-lecia firmy Hurtap. Udział wzięły Pre-

zes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA 
w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito

14.03.2015  Kraków – wernisaż wystawy „Góry na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia 
(1950–2011)” w Muzeum Farmacji. Udział wzięła Wiceprezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

15.03.2015  Kraków – kurs: „Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa 
leczenia farmakologicznego”, na tematy: „Zastosowanie emolientów 
w wybranych schorzeniach dermatologicznych” i „Łysienie androge-
nowe i problem wypadania włosów”

18.03.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu
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19.03.2015 Tarnów – kwartalne spotkanie aptekarzy
20.03.2015 Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
21.03.2015  Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich zorgani-

zowany przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego i Sekcję Studencką Krakowskiego Oddziału PTFarm „Młoda 
Farmacja” CM UJ. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. 
Barbara Jękot

23.03.2015 Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
24.03.2015 Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
24.03.2015 Warszawa – posiedzenie NRA 
26.03.2015  Nowy Sącz – przedświąteczne spotkanie z mgr farm. Krystyną Zejc – 

wdową po Profesorze Alfredzie Zejcu. Życzenia złożyli Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krako-
wie mgr farm. Jerzy Jasiński

27.03.2015  Kraków – spotkanie przedstawicieli ORA z Dyrektor Wydziału Poli-
tyki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
mgr inż. Małgorzatą Lechowicz. Tematy spotkania: powołanie kon-
sultanta ds. farmacji szpitalnej oraz braki leków w aptekach

28.03.2015  Kraków – uroczystość obchodów Jubileuszu 25-lecia Odrodzenia 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Udział wzięły Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Kra-
kowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran. W trakcie uroczystości Prezes 
Barbara Jękot wręczyła statuetkę „Laur Aptekarski” przyznaną OIL 
w Krakowie przez Kapitułę OIA w Krakowie

30.03.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

30.03.2015  Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe na temat „Patofizjologia 
schorzeń układu pokarmowego” w ramach szkoleń ciągłych farmaceu-
tów zorganizowane przez firmę Aboca i OIA w Krakowie

8.04.2015  Kraków – spotkanie naukowe kierowników aptek szpitalnych. Udział 
wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

9.04.25015 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
14.04.2015  Bydgoszcz – II Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna na temat: 

„Rola aptek i farmaceutów w polityce zdrowotnej państwa”. Konfe-
rencja zorganizowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Po-
morsko-Kujawską Okręgową Izbę Aptekarską w Bydgoszczy. Udział 
wzięły Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarb-
nik ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito

16.04.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

16.04.2015  Kraków – spotkanie w WIF w Krakowie. Udział wzięli: Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie mgr farm. Józef Łoś, Prezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz prawnik OIA w Kra-
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kowie mec. Janusz Brol. Tematami spotkania były przeprowadzane 
przez inspektorów WIF kontrole w aptekach ogólnodostępnych oraz 
Program 60+

17.04.2015  Kraków – konferencja „Opieka zdrowotna nad osobą starszą i osobą 
niesamodzielną na terenie Miasta Krakowa”. Udział wzięła Prezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot. Organizatorami były 
Gmina Miejska Kraków oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kra-
kowie

17–19.04.2015  Gniewino – IV Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich 
w Piłce Nożnej Halowej

22.04.2015  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

22.04.2015  Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe na tematy: „Zastosowa-
nie doustnego probiotyku w dolegliwościach proktologicznych”; „Po-
filaktyka i leczenie grzybic skóry gładkiej i paznokci stóp, zakażeń”; 
„Strategia leczenia ran przewlekłych z wykorzystaniem nowoczesnych 
antyseptyków i opatrunków”

25.04.2015  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola farmaceuty w pro-
cesie leczenia pacjenta”. Otwarcie konferencji: Prezes ORA w Krako-
wie mgr farm. Barbara Jękot

26.04.2015  Kraków – impreza sportowa pod hasłem „Biegiem na Bagry!”, w której 
uczestniczyli farmaceuci z naszej Izby. Patronat honorowy nad impre-
zą objął Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. OIA w Krakowie była 
jednym z partnerów

30.04.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu
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Wybory delegatów  
na VII kadencję

Uchwałą nr 01/04/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej – Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2015 r. 
w związku z upływem czteroletniej kadencji został zwołany 

zjazd sprawozdawczo-wyborczy1. 
Zjazd, który odbędzie się w dniach 27–29 listopada 2015 roku w Targa-

nicach, dokona wyboru władz na VII kadencję: prezesa Okręgowej Rady Ap-
tekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego 
zastępców, Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego, 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy, 
a także przyjmie uchwały w zakresie swoich kompetencji.

Na Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym członkowie OIA 
w Krakowie będą reprezentowani przez delegatów wybranych w czasie ze-
brań wyborczych w następujących rejonach wyborczych:

 Kraków – miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, chrzanowski,  
miechowski, myślenicki, olkuski, proszowicki, wadowicki, wielicki;

 Nowy Sącz – miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, 
limanowski, nowotarski, tatrzański;

 Tarnów – miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, bocheński, brze-
ski, dąbrowski.

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie na VII kadencję odbędą się w czasie zebrań wyborczych w nastę-
pujących terminach:

 8 września 2015 roku – rejon wyborczy Nowy Sącz: Hotel „Beskid”, 
Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1, w godz. 15.00–19.00;

 9 września 2015 roku – rejon wyborczy Tarnów: Hotel „Kantoria”, 
Tarnów, ul. Piłsudskiego 28A, w godz. 15.00–19.00; 

1  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1429 
z późn. zm.).
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 12 września 2015 roku – rejon wyborczy Kraków: Hotel „Park Inn”, 
Kraków, ul. Monte Cassino 2, w godz. 9.00–17.00.

Liczba wybieranych delegatów zostanie ustalona zgodnie z uchwałą Na-
czelnej Rady Aptekarskiej z 24 marca 2015 roku2, w której przyjęto, że jeden 
delegat przypada na 25 członków izby (będzie zatem około 130 delegatów). 
W ustalaniu ostatecznej liczby wybieranych delegatów zostanie uwzględ-
niona liczba wszystkich członków izby na dzień 1 września 2015 roku. Listy 
wyborcze będą sporządzone na podstawie danych zawartych w deklaracjach 
indywidualnych.

Wszyscy, którzy zmienili adres do korespondencji, adres zamieszkania 
lub dane personalne, proszeni są o kontakt z biurem izby (telefon, faks, mail) 
w celu aktualizacji danych.

Osoby biorące udział w zebraniach wyborczych proszone są o zabranie 
ze sobą dowodów osobistych.

2  Uchwała nr VI/63/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie 
określenia liczby delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy w stosunku do liczby członków 
okręgowych izb aptekarskich, http://nia.org.pl/dat/attach/1239_63uchwnravi2015.pdf, do-
stęp: 19.05.2015.

Uprzejmie informuję, że w 2015 roku ponownie  
wykupiliśmy dla członków naszej Izby dostęp  

do Serwisu Prawnego LexPharma. 
Zawiera on wszystkie obowiązujące i archiwalne akty 

prawne dotyczące farmacji, a także opracowania i instrukcje 
pomocne osobom zatrudnionym w aptekach. 

Link do serwisu: http://www.prawo.farmacja.pl. 

Aby otrzymać login i hasło dostępu, należy się skontakto-
wać z biurem Izby telefonicznie lub mailowo.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot 



Farmacja Krakowska  2 / 201514

Wydarzenia

XV Mistrzostwa Polski  
Farmaceutów  
w Narciarstwie Alpejskim – 
Karpacz 2015 

Miłośnicy białego szaleństwa i ich rodziny oraz przyjaciele far-
maceutów po raz 15. zjechali na Mistrzostwa Polski Farma-
ceutów w Narciarstwie Alpejskim do Karpacza. Jubileuszowe 

zawody odbyły się 7 lutego 2015 roku na stoku Karpatka. Organizatorem, 
wzorem lat ubiegłych, była Dolnośląska Izba Aptekarska. Reprezentacja 
naszej Izby liczyła 13 osób. Zwarci i w dobrych nastrojach przybyliśmy na 
miejsce już w piątek, kiedy to wieczorem odbyło się losowanie numerów star-
towych. Rano wszyscy stawili się na stoku.

Pogoda w tym roku była piękna. Zarówno słońce, jak i temperatura 
(–2 °C) sprzyjały dobrej atmosferze zawodów. Startowano w następujących 
kategoriach: dzieci, juniorzy, z podziałem na juniorów młodszych i starszych, 
kobiety i mężczyźni oraz przyjaciele farmacji. Nową kategorią był Puchar 
Rodzin. Ogółem w zawodach brało udział około 80 zawodników. Rywalizacja 
chwilami była ostra, w związku z czym mieliśmy kilka niegroźnych, za to efek-
townych upadków, a różnice czasów na pierwszych miejscach były niewielkie. 

Spotkanie po nartach i uroczyste zakończenie zawodów tradycyjnie odbyły 
się w Chacie Karkonoskiej w Karpaczu. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, 
puchary i dyplomy, sponsorowane przez Grupę NEUCA SA. Wręczali je Pre-
zes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz, Prezes Dolnośląskiej 
Izby Aptekarskiej Piotr Bohater i przedstawiciel sponsora – Rzecznik Klienta 
Grupy NEUCA Roman Kudzia. Sukcesy naszej reprezentacji to mistrzostwo 
Polski – złoty medal dla Sebastiana Janika w kategorii mężczyzn – i wicemi-
strzostwo Polski – srebrny medal dla Małgorzaty Lelito w kategorii kobiet 
juniorek starszych. Dodatkowo uhonorowano dyplomem i owacjami najstar-
szego zawodnika zawodów, naszego reprezentanta, Bolesława Cetnarowskiego 
(76 lat) z Nowego Sącza. Do późnych godzin nocnych świętowaliśmy w gronie 
miłośników narciarstwa z całej Polski w radosnej atmosferze. Organizatorom 
serdecznie dziękujemy za kolejną imprezę integrującą farmaceutów. 

mgr farm. Małgorzata Lelito
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Sprawozdawczy Zjazd 
Okręgowej Izby  
Aptekarskiej w Krakowie – 
relacja
7 marca 2015 roku odbył się Sprawozdawczy Zjazd Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Krakowie. Obrady prowadzono w hotelu „Fero Express” 
w Krakowie.

Gośćmi Zjazdu byli: Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek 
Jędrzejczak, Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Katarzyna 
Turek-Fornelska, Prezes Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. 
Andrzej Prygiel, Prezes Śląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej dr Piotr Bru-
kiewicz, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie mgr farm. Józef 
Łoś, Małopolski Konsultant ds. Farmacji Aptecznej mgr farm. Jerzy Jasiński, 
Prezes firmy Farmina sp. z o.o. Wojciech Świderski, Dyrektor Generalny 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Galfarm” mgr farm. Robert 
Biront, przedstawicielka firmy Mylan sp. z o.o. Alicja Bubka.

List do uczestników Zjazdu wystosował Przewodniczący Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych mgr Stanisław Łukasik.

Po przemówieniach gości Prezes ORA w Krakowie Barbara Jękot i Wi-
ceprezes NRA Marek Jędrzejczak wręczyli statuetki „Laur Aptekarski” przy-
znane Kazimierzowi Jurze oraz firmom: Farmina sp. z o.o. i PPH „Galfarm”.

W czasie plenarnych obrad sprawozdanie z działalności ORA za 2014 
rok przedstawiła Prezes Barbara Jękot, a sprawozdanie z realizacji budżetu – 
Skarbnik Małgorzata Lelito.

Zjazd przyjął sprawozdania z działalności organów Izby oraz udzielił 
absolutorium za 2014 rok Okręgowej Radzie Aptekarskiej, Okręgowemu 
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowemu Sądowi Aptekar-
skiemu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Projekt budżetu na 2015 rok przedstawiła Skarbnik ORA. Po krótkiej 
dyskusji Zjazd przyjął zaproponowany projekt budżetu i gospodarki finan-
sowej.

Maryla Lech przedstawiła wniosek, jaki wpłynął do Komisji Uchwał 
i Wniosków, o zmniejszenie liczby członków ORA z 22 do 20. Zmiana wyni-
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kała z rezygnacji dwóch osób z członkostwa w ORA. Ze względu na półrocz-
ny okres, jaki pozostał do końca kadencji, nie było racjonalnych podstaw do 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Delegaci poparli wniosek.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Ekslibris Romana Macury autorstwa Krzysztofa Kmiecia

Źródło: katalog Góry na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia (1950–2011), Kraków, 9–21 marca 2015, oprac. 
i red. I. Dymarczyk, A. Znamirowski, Kraków 2015.
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„Góry na ekslibrisach 
Krzysztofa Kmiecia  
(1950–2011)”

W dniach 9–21 marca 2015 roku w krakowskim Muzeum 
Farmacji przy ul. Floriańskiej 25 odbywała się wystawa 
pt. „Góry na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia (1950– 

–2011)”. Była to kolejna ekspozycja upamiętniająca twórczość graficzną 
naszego wspaniałego, niestety nieżyjącego już kolegi, pracownika Wydziału 
Farmacji UJ CM – dr. Krzysztofa Kmiecia. Wystawiono 160 ekslibrisów arty-
sty. Organizatorami wystawy obok Muzeum Farmacji były: Galeria Ekslibri-
su Domu Kultury „Podgórze”, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz 
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. Podczas wernisażu wystawy 
14 marca br. uroczystego otwarcia ekspozycji dokonali jej autorzy: Iwona 
Dymarczyk (Muzeum Farmacji) i Andrzej Znamirowski (Galeria Ekslibrisu 
Domu Kultury „Podgórze”). Andrzej Znamirowski określił wystawę jako 
pośmiertne spełnienie woli artysty, Krzysztof Kmieć planował bowiem taką 
ekspozycję od lat. Był pasjonatem wszelkich rajdów i wypraw górskich, stąd 
góry były częstym motywem jego znaków graficznych.

Podobnie jak w poprzednich latach na wernisaż przybyli rodzina twór-
cy, przyjaciele i koledzy oraz wielbiciele jego talentu plastycznego. Iwona Dy-
marczyk zaprezentowała udostępnione przez wdowę po artyście Aleksandrę 
Kmieć i podróżnika dr. Stanisława Grodeckiego zdjęcia z górskich wypraw 
i rajdów, w których brał udział Krzysztof Kmieć. Kilku uczestników spotka-
nia odnalazło na tych fotografiach siebie, co stało się okazją do wspominania 
wspólnych młodzieńczych wypraw w góry. Przedstawiono także odznaki 
z rajdów i wypraw górskich zaprojektowane przez dr. Kmiecia.

W związku z wystawą ukazał się liczący 124 strony katalog pt. Góry 
na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia (1950–2011). Zawiera on reprodukcje 
266 górskich ekslibrisów twórcy wraz ze spisem. Katalog ukazał się nakładem 
Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK. To piękny wyraz hołdu od-
danego temu nietuzinkowemu farmaceucie.

Tradycyjnie po wernisażu w Kolegiacie św. Anny została odprawiona 
msza święta w intencji Krzysztofa Kmiecia.

mgr farm. Iwona Dymarczyk
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Konkurs prac  
magisterskich 

21 marca 2015 roku na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Finał Wydziałowego Konkursu 
Prac Magisterskich. Organizatorami konkursu były Krakowski Oddział Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Sekcja Studencka Krakowskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”.

Do ścisłego finału zakwalifikowano 10 prac, z czego w konkursie zapre-
zentowano 9. Przedstawione prace powstały w Katerze Farmakodynamiki, 
Katedrze Botaniki Farmaceutycznej, Katedrze Toksykologii oraz w Zakładzie 
Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej. 

Pierwsze miejsce zajął, zdobywając nagrodę ufundowaną przez Okręgo-
wą Radę Aptekarską, mgr farm. Dawid Gawliński, autor pracy: Efekty jednora-
zowego lub wielokrotnego podania tianeptyny na poziom endokanabinoidów 
i N-acyloetanoloamin w wybranych strukturach mózgu u szczurów (praca 
przygotowana w Zakładzie Toksykologii pod kierunkiem prof. dr hab. Mał-
gorzaty Filip).

Na uwagę zasługują bardzo wysoki poziom merytoryczny konkursu, 
sprawna organizacja i naukowa atmosfera.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy im dalszych sukcesów 
w życiu zawodowym i prywatnym.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Kodeina w aptece

Informacje ogólne
Kodeina jest metylową pochodną morfiny o działaniu psychotropowym. 

Kodeina i morfina wraz mieszaniną około 40 innych alkaloidów wchodzą 
w skład opium, które otrzymuje się przez nacięcie niedojrzałych makówek 
rośliny Papaver somniferum (mak lekarski), zebranie mlecznego lateksu 
i wysuszenie. Opium jest jedną z najstarszych substancji leczniczych zna-
nych człowiekowi, wykorzystywaną do uśmierzania bólu, powstrzymywania 
kaszlu i biegunek. Najbardziej znanym preparatem aptecznym zawierającym 
opium był teriak, w Polsce znany jako driakiew. Alkaloidy opium zidentyfi-
kowano dopiero w XIX wieku. Kodeinę po raz pierwszy wyizolował w 1832 
roku francuski chemik i farmaceuta Pierre Jean Robiquet. Obecnie związek 
ten otrzymuje się z morfiny, a w lecznictwie wykorzystywany jest w postaci 
fosforanu kodeiny (Codeini phosphas). 

Fosforan kodeiny (5R,6S)-4,5-Epoksy-3-metoksy-N-metylo-morfin-7en- 
-6-ol, fosforan, półwodny ma postać drobnych kryształów lub białego kry-
stalicznego proszku. Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie, trudno w etanolu 
i praktycznie nie rozpuszcza się w eterze.

Kodeina wywołuje uzależnienie, choć jej potencjał uzależniający nie 
jest tak silny jak morfiny czy diacetylomorfiny (heroiny). Według ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii1 zaliczana jest (w zależności od dawki) do 
grupy II-N (leki wydawane na receptę lekarską) lub III-N (leki wydawane bez 
recepty, ilość kodeiny nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie 
przekracza 1,5% w preparatach i w formie niepodzielonej). 

Zastosowanie w lecznictwie
Kodeina w dawkach leczniczych wywołuje depresję ośrodka kaszlu 

oraz osłabia lub znosi odruch kaszlowy, działa też uspokajająco, przeciwbie-
1  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 

z późn. zm.).
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gunkowo i słabo przeciwbólowo. Jako lek analgetyczny stosowana jest niemal 
wyłącznie w terapii skojarzonej z nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi, 
których działanie nasila. Efekt ten wiąże się z demetylacją cząsteczki kodeiny 
do morfiny przy udziale CYP2D. 

Jeszcze kilkanaście lat temu, gdy receptura w aptece odgrywała prio-
rytetową rolę, fosforan kodeiny był bardzo często stosowany jako składnik 
leków złożonych w postaci proszków i płynów. W podręcznikach receptury 
opisywano: krople do użytku wewnętrznego z 2-procentowym roztworem 
kodeiny; syropy mające w składzie fosforan kodeiny (w połączeniu np. z ami-
nofenazonem, sulfogwajakolem, chlorowodorkiem efedryny lub syropami: 
tymiankowym, sosnowym czy prawoślazowym); mieszanki i mikstury, 
w których obok kodeiny występowały sulfogwajakol, benzoesan sodu, wyciąg 
z belladonny, roztwór soli Erlenmajera, nalewka z głogu, fenobarbital sodo-
wy czy woda miętowa; proszki dzielone, łączące fosforan kodeiny z kofeiną, 
kwasem acetylosalicylowym, pyralginą czy wycofanymi obecnie fenacetyną, 
veramidem i pabialginą. 

Współcześnie receptura leków z kodeiną jest już marginalna. Chociaż 
coraz rzadziej spotyka się recepty złożone zawierające ten lek, sporadycznie 
sporządza się jeszcze syropy czy mieszanki doustne na zlecenie lekarzy. Obec-
nie największe znaczenie w aptece mają preparaty gotowe, które zawierają 
fosforan kodeiny w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym, paracetamo-
lem, ibuprofenem, sulfogwajakolem lub kofeiną. 

Dawkowanie
Fosforan kodeiny w lecznictwie stosowany jest w postaci doustnej lub 

doodbytniczej. Jednorazowe dawki doustne i doodbytnicze to 0,03 g, dobowe 
0,06 g; maksymalna doustna dawka wynosi 0,12 g, a dobowa – 0,3 g. Dawka 
dobowa dla dzieci powyżej 6. roku życia to 40 mg. Biodostępność kodeiny po 
podaniu doustnym wynosi 40–60%, a okres półtrwania – 2–3 godziny.

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Rejestracji z dnia 27 kwietnia 
2015 roku w sprawie stanowiska Grupy Koordynacyjnej ds. Procedury Wza-
jemnego Uznania i Zdecentralizowanej dotyczącego wprowadzenia ograni-
czeń w stosowaniu kodeiny na kaszel i przeziębienie u dzieci wprowadzono 
ograniczenia w stosowaniu kodeiny na kaszel i przeziębienie u dzieci. Nowe 
rozwiązania obejmują przeciwwskazanie do przyjmowania kodeiny przez 
dzieci poniżej 12. roku życia. Nie jest również zalecane jej stosowanie na ka-
szel i przeziębienie u dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat z zaburzeniami 
oddychania. 







Skład jednej tabletki: nasienie kasztanowca (Hippocastani semen) – 340 mg. 
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 10 mg escyny. 
Przeciwwskazania: Niewydolność nerek lub wątroby. Preparatu nie należy  
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Leki z natury skuteczne

Hiposem 

®

Ginkgofol 

®

Quecor 

®

Urtix 

®

Valdix 
®

– lek na żylaki

– lek poprawiający krążenie mózgowe

– lek na biegunkę

– lek na drogi moczowe

– lek ułatwiający zasypianie

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Podmiot odpowiedzialny:  Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k., www.labofarm.pl

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

Skład jednej tabletki: korzeń kozłka (Valerianae radix) – 400 mg.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwości na korzeń kozłka.

Lek tradycyjnie wskazany:  w trudnościach w zasypianiu  
 w łagodnych objawach napięcia nerwowego  

Tradycyjnie wskazany do stosowania:
 w przewlekłej niewydolności żylnej  w żylakowatości

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego poprawia również  
krążenie obwodowe w kończynach. 
Lek wskazany pomocniczo:   w zawrotach głowy

  w szumie w uszach   przy uczuciu zimnych rąk i stóp 
Skład jednej tabletki: wyciąg suchy z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo bilobae 
folii extractum siccum) – 40 mg. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki leku.

Skład jednej tabletki: kora dębu (Quercus cortex) - 370 mg. Wskazania: Tradycyjnie 
stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek. Przeciwwskazania: Nad-
wrażliwość na substancje czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie.

Skład jednej tabletki: korzeń pokrzywy (Urticae radix) – 330 mg.  
Przeciwwskazania: Przerost gruczołu krokowego. Choroby nowotworowe.  
Nadwrażliwość na korzeń pokrzywy.

Lek zwalcza biegunkę działając:  ściągająco  
 przeciwzapalnie  przeciwdrobnoustrojowo

Lek tradycyjnie stosowany:  w zaburzeniach czynnościowych  
dróg moczowych z utrudnieniem oddawania moczu
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info@medpharm.pl

Wydawnictwo MedPharm Polska poleca

rok wydania: 2010
stron: 192

format: 168 × 240 mm
oprawa: miękka

ISBN: 978-83-60466-85-8

Preparaty
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Bożena Karolewicz, Magdalena Fast 

Grit Ackermann 

rok wydania: 2012
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format: 205 × 275 mm
oprawa: twarda

ISBN: 978-83-62283-94-1

Chemia medyczna

 

rok wydania: 2011
stron: 16

format: 120 × 80 mm
oprawa: miękka

ISBN: 978-83-62283-74-3

Antybiotyki
Seria mindCards

Redakcja wydania I polskiego Małgorzata Bulanda 
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Anna Jelińska, Jerzy Pałka, Marianna Zając 
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Technologia postaci leku 
z elementami biofarmacji

Cele leków, substancje czynne,
biologia chemiczna
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Tabela 1. Preparaty z kodeiną dostępne bez recepty

Nazwa  
handlowa

Substancja czynna Postać 
leku

Dawka Wielkość 
opako-
wania

Antidol 15 Paracetamolum + Codeini phosphas tabletki 500 mg + 15 mg 10 tabl.

Ascodan Acidum acetylsalicylicum + Codeini 
phosphas tabletki 400 mg + 8 mg 10 tabl.

HERBAPini
Pini extractum fluidum + Foeniculi 
tinctura + Codeini phosphas  
hemihydricus

syrop (442 mg + 64 mg +  
3 mg)/5 ml

1 butelka 
150 g

Neoazarina Thymi herba pulveratum + Codeini 
phosphas hemihydricus

tabletki 
powlekane 316 mg + 10 mg 10 tabl.

Nurofen 
Plus Ibuprofenum + Codeini phosphas tabletki 

powlekane 200 mg + 2,8 mg 12 tabl.
24 tabl.

Sirupus Pini 
compositus

Pini extractum fluidum + Foeniculi 
tinctura + Codeini phosphas hemi-
hydricus

syrop (420 mg + 64 mg + 3,2 
mg)/5 ml

1 butelka 
125 g
1 butelka 
1000 g

Solpadeine Paracetamolum + Codeini phos- 
phas + Coffeinum kapsułki 500 mg + 8 mg + 

30 mg 12 kaps.

Solpadeine Paracetamolum + Codeini phos- 
phas + Coffeinum tabletki 500 mg + 8 mg + 

30 mg 12 tabl.

Solpadeine Paracetamolum + Coffeinum + Co- 
deini phosphas

tabletki 
musujące

500 mg + 30 mg + 
8 mg 12 tabl.

Syrop 
sosnowy 
złożony 
Aflofarm

Pini extractum fluidum + Anisi  
tinctura + Codeini phosphas 
hemihydricus

syrop (427,7 mg + 64,8 mg + 
3,24 mg)/5 ml

1 butelka 
125 g

Thiocodin Codeini phosphas hemihydricus + 
Sulfogaiacolum syrop (15 mg + 300 mg)/ 

10 ml
1 butelka 
100 ml

Thiocodin Codeini phosphas hemihydricus + 
Sulfogaiacolum tabletki 15 mg + 300 mg 10 tabl.

Źródło: opracowano na podstawie informacji producenta zawartych w ulotkach i Urzędowym 
wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Działanie niepożądane
Długotrwałe przyjmowanie leków z kodeiną powoduje pojawienie się 

licznych efektów ubocznych, takich jak: apatia, otępienie, nadmierna sen-
ność, zawroty głowy oraz osłabienie koncentracji. Poza tym mogą wystąpić 
reakcje uczuleniowe w postaci wysypki, pokrzywki lub swędzenia skóry. Po 
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zastosowaniu kodeiny w dawce przekraczającej 30 mg może dojść do dez-
orientacji, chwilowej utraty świadomości, a także problemów z oddychaniem. 

Istnieją doniesienia, że skutkiem przyjmowania kodeiny może być zespół 
niewłaściwego uwalniania wazopresyny, który charakteryzuje się zmniejszoną 
objętością moczu, podniesionym poziomem sodu w moczu oraz obniżeniem 
jego stężenia w surowicy. Niektóre z objawów obserwowanych podczas stoso-
wania kodeiny, takie jak: nudności, wymioty, ból głowy, zmęczenie i drgawki, 
mogą być również objawami hiponatremii. 

Ciężkie działania niepożądane mogą się pojawić u osób z ultraszybkim 
metabolizmem kodeiny. Osoby szybko metabolizujące leki stanowią około 
1% populacji (w niektórych grupach etnicznych nawet kilkanaście procent). 
U tych pacjentów kodeina może być przekształcana do morfiny znacz-
nie szybciej niż normalnie i powodować zatrucie lub nawet śmierć. Jest to 
szczególnie niebezpieczne u małych dzieci. Na duże ryzyko narażone są nie-
mowlęta karmione piersią, w przypadku gdy ich matki zażywające preparaty 
z kodeiną mają ultraszybki metabolizm substratów CYP2D6. 

Przyjmowanie kodeiny podczas ciąży stwarza ryzyko powikłań ciążo-
wych, a także wad wrodzonych. Szczególnie niebezpieczna jest ekspozycja 
płodu w ciągu kilku pierwszych tygodni ciąży, które są okresem krytycznym 
dla powstawania narządów. W badaniach na ludziach potwierdzono istnienie 
związku pomiędzy obecnością zaburzeń rozwoju układu oddechowego a sto-
sowaniem kodeiny w pierwszym trymestrze ciąży. Kodeina może wywoływać 
depresję oddechową i objawy odstawienne u noworodków urodzonych przez 
matki, które stosowały kodeinę również w trzecim trymestrze ciąży. W nie-
których krajach, ze względu na realne zagrożenia, próbuje się ograniczyć ilość 
leków opioidowych (w tym kodeiny) przepisywanych kobietom w wieku roz-
rodczym. Wspiera się działania zmierzające do stosowania bezpieczniejszych, 
alternatywnych metod leczenia. 

Kodeina nasila działanie innych opioidów, leków uspokajających, nasen-
nych, psychotropowych, przeciwhistaminowych, inhibitorów MAO i etanolu. 
W przypadku jednoczesnego stosowania jej z innymi lekami wpływającymi 
hamująco na ośrodkowy układ nerwowy najczęściej obserwowano wzmo-
żenie działania sedatywnego oraz zahamowanie ośrodka oddechowego.

Działanie toksyczne
Objawy zatrucia kodeiną u ludzi pojawiają się, gdy stężenie we krwi 

przekracza wartość 1,1 mg/ml. Dawka toksyczna kodeiny to 500–1000 mg. 
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Toksyczność ostra (LD50) fosforanu kodeiny dla szczura po podaniu doust-
nym wynosi 427 mg/kg.

W przypadku ostrego zatrucia najpierw następuje pobudzenie kory mó- 
zgowej, po którym pojawia się nadmierna senność. Pierwszymi objawami 
klinicznymi zatrucia mogą być nudności, wymioty, zawroty głowy, zaczer-
wienienie twarzy, uczucie gorąca oraz zwężenie źrenic. Równocześnie obser-
wuje się senność przechodzącą w głęboki sen narkotyczny, ze zwolnionym 
i spłyconym oddechem, który może ulec zatrzymaniu. Skóra jest blada, sucha 
i zimna. Stopniowo stan ogólny ulega pogorszeniu. Oprócz zaburzeń świado-
mości skutki działania kodeiny w stosunku do ośrodkowego układu nerwowe-
go manifestują się zniesieniem odruchów, porażeniem ośrodka oddechowego, 
hipotermią, drgawkami (szczególnie u dzieci). Obserwuje się również efekty 
toksyczne ze strony układu krążenia (bradykardia, spadek ciśnienia tętnicze-
go krwi, wstrząs), układu moczowego (kolka nerkowa i trudności w oddawa-
niu moczu) oraz przewodu pokarmowego (zaparcia, zwolnienie perystaltyki 
jelit, skurcz zwieraczy i dróg żółciowych). Z zaburzeniami dróg żółciowych 
i trzustki może być związany ostry ból brzucha (głównie u chorych po usu-
nięciu pęcherzyka żółciowego). Śmierć zwykle następuje na skutek porażenia 
ośrodka oddechowego. 

Bardzo niebezpieczne jest zażywanie dużych ilości tabletek zawierają-
cych fosforan kodeiny i inny składnik (np. nieopioidowy analgetyk). Do-
chodzi nie tylko do nadużywania kodeiny, ale i przewlekłego przyjmowania 
znacznych ilości takich substancji, jak: paracetamol, kwas acetylosalicylowy, 
czy sulfogwajakol. Prowadzi to do stanów zapalnych oraz poważnych uszko-
dzeń przewodu pokarmowego i wątroby, niewydolności nerek, hipokaliemii. 
Opisano przypadek przyjmowania czopków z kodeiną i paracetamolem, 
czego skutkiem były wrzody odbytu. Po kilku tygodniach po odstawieniu 
preparatu objawy ustąpiły. 

Leczenie zatrucia
W zatruciu kodeiną należy zastosować intensywną terapię zachowaw-

czą. Leczenie przyczynowe po przyjęciu kodeiny drogą doustną polega na 
sprowokowaniu wymiotów lub płukaniu żołądka. Trzeba zachować szczegól-
ną ostrożność ze względu na szybkie działanie kodeiny i możliwość wystą-
pienia bezdechu. Jako odtrutkę specyficzną podaje się nalokson we wlewie 
kroplowym. 
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Niemedyczne zastosowanie kodeiny
Obecność fosforanu kodeiny w preparatach OTC stwarza ryzyko ich  

nadużywania. Zjawisko to przybiera dwie formy. Kodeina wraz z inną sub-
stancją czynną może być zażywana w postaci tabletek, bez uprzedniego ich 
przetwarzania, lub jest wyodrębniana z preparatów farmaceutycznych. Prze-
wlekłe stosowanie dużych dawek kodeiny może powodować uzależnienie, 
a także tolerancję na działanie przeciwbólowe i przeciwkaszlowe. Takie sy-
tuacje zdarzają się najczęściej na skutek długotrwałego stosowania środków 
przeciwbólowych zawierających kodeinę przez osoby cierpiące na różnego 
rodzaju przewlekłe bóle reumatyczne, migrenowe, neuralgiczne. Osoby takie 
niekiedy zupełnie nie zdają sobie sprawy z uzależnienia. Z kolei u młodych 
ludzi stosujących preparaty z kodeiną w celu osiągnięcia euforii istnieje także 
ryzyko większej skłonności do sięgnięcia po mocniejsze opioidy (morfina, 
heroina). Po zaprzestaniu stosowania preparatu mogą wystąpić objawy abs-
tynencji.

Kodeina bywa przyjmowana przez osoby, które mają już pewne doświad-
czenie w stosowaniu substancji psychoaktywnych. Czasem stanowi substytut 
mocniej działających opioidów. Niektórzy, aby zdobyć więcej opakowań 
preparatu zawierającego fosforan kodeiny, nie wzbudzając podejrzeń far-
maceuty, odwiedzają wiele aptek, często znacznie od siebie oddalonych. Leki 
kodeinowe są przez takie osoby spożywane w dawkach wielokrotnie prze-
kraczających zalecane (zawartość kodeiny w produktach OTC wynosi 100– 
–480 mg; maksymalna dawka dobowa kodeiny wynosi dla dorosłych 80 mg,  
a dla dzieci powyżej 6. roku życia – 40 mg). W Polsce najczęściej w celach 
niemedycznych używane są preparaty Antidol (obecnie trudno dostępny) 
oraz Thiocodin i syrop Pini.

W celu wyodrębnienia kodeiny z preparatów złożonych wykorzystuje 
się różnicę rozpuszczalności w wodzie między fosforanem kodeiny a innym 
składnikiem, np. paracetamolem. Znalezienie odpowiedniego przepisu 
w internecie nie stanowi większego problemu. W ten sposób można uzy-
skać produkt o dużo wyższej zawartości fosforanu kodeiny w porównaniu 
z wyjściowym preparatem. Proces ekstrakcji kodeiny z leków wieloskładni-
kowych, chociaż zmniejsza ryzyko efektów toksycznych, nie zapewnia cał-
kowitej ochrony przed nimi. Zazwyczaj nie otrzymuje się czystej kodeiny, 
pewne ilości nieopioidowej substancji czynnej mogą pozostać i wywoływać 
niepożądane skutki. 

Leki zawierające kodeinę stanowią podstawę produkcji jednego z naj-
groźniejszych narkotyków ostatnich lat – dezomorfiny, nazywanej potocznie 
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„krokodylem”. Kodeina, czerwony fosfor i jod są podstawowymi produktami 
niezbędnymi do jego wytworzenia. Substancje te są łatwo dostępne i niedro-
gie, a działanie produktu końcowego jest wielokrotnie silniejsze niż morfiny. 
Skutkiem jego podania dożylnego mogą być szare lub zielone plamy na skó-
rze, które zaczynają się łuszczyć (wyglądają jak skóra krokodyla), a następnie 
przekształcają się w niegojące się ciemnofioletowe rany. Końcowy etap zmian 
to gnicie ciała i jego odpadanie od kości. Liczbę zgonów wśród rosyjskiej 
młodzieży ocenia się na około 30 tysięcy (zgon następuje 2–3 lata od przyjęcia 
pierwszej dawki). 

Według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kodeina i jej sole są uję-
te w wykazie środków odurzających i nie mogą być przetwarzane, dlatego 
jej ekstrakcja z leków OTC zagrożona jest karą pozbawienia wolności do lat 
trzech.

Podsumowanie
Ostatnio podnosi się celowość łączenia nieopioidowych analgetyków 

z fosforanem kodeiny. Dawki opioidu w takich połączeniach, rzędu 8–15 mg, 
nie wywołują istotnego efektu analgetycznego, a mogą powodować działania 
niepożądane. Biorąc pod uwagę zjawiska nadużywania tego rodzaju prepa-
ratów, należy rozważyć, czy zagrożenia wynikające z obecności fosforanu 
kodeiny w preparatach OTC nie przewyższają korzyści z ich stosowania. 
Farmaceutom pracującym w aptece zaleca się ostrożność przy wydawaniu 
większych ilości tych leków i powściągliwość przy ich polecaniu pacjentom. 
Przewiduje się, że niebawem wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii ograniczająca możliwość wydawania leków OTC ze 
środkami psychoaktywnymi dla dzieci i młodzieży. 

Piśmiennictwo u autorek.
Małgorzata Filip2

Anita Rutkowska3

Elżbieta Rząsa-Duran4

2  Katedra Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Kraków; Pracownia Farmakologii 
Uzależnień, Instytut Farmakologii PAN, Kraków.

3 Katedra Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Kraków.
4 Okręgowa Izba Aptekarska, Kraków.
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Apteka szpitalna

Informacje

8 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie naukowe kierowników aptek 
szpitalnych. Wygłoszono na nim dwa wykłady: „Leki oryginalne i generycz-
ne. Leki biologiczne i biopodobne” (Walenty Zajdel) oraz „Szpitalny rynek 
leków. Dynamika i kierunki zmian rynku krajowego” (Przemysław Krajew-
ski). Wychodząc naprzeciw sugestiom farmaceutów szpitalnych, aby wykłady 
szkoleniowe dostępne były nie tylko dla kierowników aptek, prezentacje obu 
wystąpień zamieszczono na stronie internetowej naszej Izby w zakładce „Ap-
teki Szpitalne”. 

W spotkaniu uczestniczyła Prezes Barbara Jękot, która przekazała naj-
ważniejsze aktualne informacje dotyczące farmacji szpitalnej, w tym: 

 sprawozdanie ze spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Małgorzatą 
Lechowicz, na którym została ponownie poruszona kwestia braku 
konsultanta wojewódzkiego do spraw farmacji szpitalnej; 

 termin Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Krakowie na VII kadencję (27–29 listopada 2015 
roku) i liczbę delegatów przypadających na jednego członka Izby; 

 termin Krajowego Zjazdu Aptekarzy (będzie się odbywał w dniach 
29–31 stycznia 2016 roku, przy czym 1 delegat na Krajowy Zjazd Ap-
tekarzy przypada na 100 członków OIA);

 wiadomość o zatwierdzeniu przez Naczelną Radę Aptekarską na po-
siedzeniu 24 marca 2015 roku treści porozumienia pomiędzy Naczel-
ną Izbą Aptekarską a Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Farmaceutów;

 informację o wielu zastrzeżeniach i wątpliwościach w stosunku do pro-
jektu ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich zapropono-
wanego przez tzw. zespół dr. Marka Jędrzejczaka oraz o krytycznych  
uwagach, jakie zostały w związku z tym zgłoszone;

 informację o nowych kursach internetowych przeznaczonych szcze-
gólnie dla farmaceutów szpitalnych. 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali certyfikaty potwierdzające uzy-
skanie czterech punktów edukacyjnych szkolenia ciągłego.

Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych
Walenty Zajdel
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Działalność okręgowego 
sądu aptekarskiego

Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich1 jednym z organów okrę-
gowej izby aptekarskiej jest okręgowy sąd aptekarski. Do jego 
zadań i  kompetencji należą rozpatrywanie spraw z  zakresu 

odpowiedzialności zawodowej członków okręgowych izb aptekarskich oraz 
sprawowanie sądownictwa polubownego. Ze swej rocznej i kadencyjnej dzia-
łalności składa sprawozdanie okręgowemu zjazdowi aptekarzy.

Zasady działania sądu określają rozporządzenie Ministra Zdrowia w spra-
wie postępowania w  sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów2 
oraz Regulamin sądu aptekarskiego uchwalony przez Naczelny Sąd Aptekarski.

Odpowiedzialność zawodową za postępowanie sprzeczne z  zasadami 
deontologii zawodowej i  przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania 
zawodu aptekarza przed sądami aptekarskimi ponoszą wszyscy członkowie 
samorządu aptekarskiego.

Sądy aptekarskie mogą orzekać kary: upomnienia, nagany, zawieszenia 
prawa wykonywania zawodu na okres od trzech miesięcy do trzech lat, po-
zbawienia prawa wykonywania zawodu. Należy też pamiętać, że sąd aptekar- 
ski – z  urzędu lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej – 
może aptekarza, wobec którego orzeczono kary zawieszenia lub pozbawienia 
prawa wykonywania zawodu, zawiesić tymczasowo w czynnościach zawodo-
wych. Takie postanowienie jest natychmiast wykonywane.

Informacja o ukaraniu pozostaje w rejestrze ukaranych prowadzonym 
przez Naczelną Radę Aptekarską. Usuniecie wzmianki o ukaraniu następuje 
po upływie: roku od uprawomocnienia się orzeczenia w  przypadku upo-
mnienia, 2 lat w przypadku nagany, 5 lat od odbycia kary zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu i 15 od odbycia kary pozbawienia prawa wykonywania 
zawodu farmaceuty.

Okręgowe sądy aptekarskie orzekają we wszystkich sprawach jako pierw-
sza instancja (z wyjątkiem spraw dotyczących członków organów naczelnych 
samorządu, członków okręgowego sądu aptekarskiego, okręgowego rzecz-

1  Ustawa z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1429 z późn. zm.).
2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w spra-

wach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 612).
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nika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców, które są rozpatrywane 
przez Naczelny Sąd Aptekarski). Od orzeczeń okręgowego sądu aptekarskie-
go zawsze przysługuje odwołanie do sądu drugiej instancji.

Farmaceuci, wobec których sąd orzekł karę upomnienia, nagany lub za-
wieszenia prawa wykonywania zawodu, tracą bierne prawo wyborcze, a więc 
nie mogą być wybierani do organów izby. Czynne prawo wyborcze tracą 
farmaceuci zawieszeni w  prawach wykonywania zawodu. Należy też nad-
mienić, że zgodnie z interpretacją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie prawomocne orzeczenie sądu w sprawie ukarania farmaceuty 
jest przesłanką do negatywnej opinii o udzieleniu rękojmi należytego prowa-
dzenia apteki dla osoby mającej objąć funkcję kierownika apteki3.

Sąd aptekarski orzeka wyłącznie w sprawach skierowanych przez rzecz-
nika odpowiedzialności zawodowej. 

W VI kadencji Okręgowy Sąd Aptekarski w Krakowie orzekał w kilku-
nastu sprawach, z czego część zakończyła się ukaraniem. Należy podkreślić, 
że w wypadku sądów aptekarskich nie istnieje pojecie: „odstąpienie od ukara-
nia ze względu na małą szkodliwość społeczną”, a więc w wypadku udowod-
nienia winy sąd zawsze musi orzec karę.

Rozpatrywane sprawy dotyczyły następujących sytuacji:
 świadczenia przez aptekę ogólnodostępną usług farmaceutycznych 

zastrzeżonych dla aptek szpitalnych; 
 sprzedaży leków z kategorią dostępności Rp bez recepty, bez wysta-

wienia recepty farmaceutycznej;
 sprzedaży znacznej ilości leków z  kategorią dostępności Rp, które 

później były sprzedawane w  internecie, a  sprzedający twierdził, że 
kupował leki w aptece ogólnodostępnej „po znajomości”;

 wydania innej dawki leku niż zapisana na recepcie i niepodjęcia nie-
zwłocznych działań mających na celu naprawienie pomyłki;

 sprzedaży leków między aptekami i do hurtowni;
 zakupu produktów leczniczych u  podmiotów nieuprawnionych, 

niemających zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej;
 braku w czasie doraźnej kontroli w aptece kierownika lub zastępujące-

go go magistra i obecności jedynie technika;
 złej organizacji pracy przez kierowników aptek, co skutkowało nie-

obecnością w  aptece magistra, wykonywaniem oraz  wydawaniem 

3  Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, VI SA/Wa 2412/13 – Wyrok WSA 
w Warszawie, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CDB3E7B0A6, dostęp: 15.05.2015.
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leków zawierających w składzie środki silnie działające przez technika 
farmacji.

W tej kadencji ogólnie orzeczono karę upomnienia dla ośmiu osób, nie 
orzeczono żadnej kary nagany ani kary zawieszenia lub pozbawienia prawa 
wykonywania zawodu. W dwóch przypadkach po odwołaniu się od decyzji 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego Naczelny Sąd Aptekarski podtrzymał de-
cyzję sądu w Krakowie, a w jednym przypadku cofnął sprawę do rzecznika 
w celu uzupełnienia dokumentacji.

Ponadto Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego udzielał od-
powiedzi na pytania dotyczące charakteru prowadzonych postępowań i ro-
dzaju udzielonych kar podmiotom powołującym się na ustawę o dostępie do 
informacji publicznej4.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie 
mgr farm. Maryla Lech

4  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 782 z późn. zm.).

Osoby, które w 2015 roku zdały pozytywnie egzamin 
specjalizacyjny z farmacji aptecznej, szpitalnej, klinicznej 
(lub innej przewidzianej dla farmaceutów), proszone są 

o kontakt z biurem OIA w celu dokonania adnotacji  
w rejestrze farmaceutów i prawie wykonywania zawodu.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński 
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Wspomnienie o profesorze 
Alfredzie Zejcu

W lutym tego roku minęła kolejna rocznica śmierci profesora 
Alfreda Zejca – wielkiego naukowca, wieloletniego dziekana 
Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prorektora UJ. Dziś chcemy przypomnieć 
sylwetkę tego wspaniałego człowieka – wychowawcy wielu pokoleń farma-
ceutów.

Prof. dr hab. Alfred Zejc urodził się 14 kwietnia 1929 roku w Czernicho-
wie, zmarł 25 lutego 2009 roku. 

Dyplom magistra farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Akademii 
Medycznej w Krakowie uzyskał 29 listopada 1954 roku, a stopień doktora 
farmacji – na podstawie pracy zatytułowanej Synteza połączeń o przewidy-
wanym działaniu diuretycznym – na tej samej uczelni 28 czerwca 1962 roku. 
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych z zakresu 
chemii farmaceutycznej, na podstawie rozprawy N-Zasady Mannicha – po-
chodne cykliczne ureidów i imidów, uzyskał 20 marca 1969 roku. Profesorem 
nadzwyczajnym nauk farmaceutycznych mianowano go 1 października 1978 
roku, a profesorem zwyczajnym – w 1992 roku.

W latach 1954–1999 pracował w Katedrze Chemii Farmaceutycznej AM, 
wstępując na kolejne stopnie kariery naukowej – jako asystent, starszy asy-
stent i adiunkt, a od 1 sierpnia 1971 roku jako docent. W latach 1975–1999 
pełnił funkcję kierownika Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii 
Leków. W latach 1971–1980 aż przez trzy kadencje był dziekanem Wydziału 
Farmaceutycznego AM, a w latach 1980–1986 przez dwie kadencje – pro-
rektorem tej uczelni – zajmował się sprawami inwestycji i finansów w czasie 
pierwszej kadencji, a badaniami i współpracą zagraniczną podczas drugiej. 
Profesor Zejc był też członkiem Senatu AM, a następnie Senatu UJ (w latach 
1971–1999), pełnił wiele funkcji w komisjach senackich i rektorskich. 

W 1973 roku na mocy decyzji ówczesnego rektora AM rozpoczęto 
budowę instytutów Wydziału Farmaceutycznego w Prokocimiu. Wszystkie 
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Popiersie profesora Alfreda Zejca znajdujące się 
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutyczne-
go Jego imienia 

Źródło: ze zbiorów mgr Krystyny Zejc.

sprawy związane z inwestycją, która po latach rozproszenia jednostek Wy- 
działu Farmaceutycznego w Krakowie dała szansę zlokalizowania badań na-
ukowych i kształcenia farmaceutów w jednym miejscu – w nowoczesnym 
kompleksie, wziął na siebie profesor Alfred Zejc.

Profesor prowadził wykłady z zakresu chemii leków dla studentów na 
Wydziale Farmaceutycznym AM i CM UJ oraz na Wydziale Chemii i na Wy-
dziale Biofizyki i Biotechnologii UJ. Prowadził zajęcia w ramach kształcenia 
podyplomowego dla magistrów farmacji i lekarzy anestezjologów, a także 
wykłady w ramach uniwersytetu trzeciego wieku oraz zajęcia dydaktyczne 
w Państwowej Szkole Medycznej Techników Analityki w Krakowie.

Profesor był współautorem podręczników: Chemia leków (1983) pod 
redakcją Ewarysta Pawełczyka i Leksykon farmacji pod redakcją Adama Dan-
ka, oraz skryptów dla studentów z zakresu analizy leków. Był współautorem 
i współredaktorem podręcznika Chemia leków w latach 1998, 2002 i 2008.
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Alfred Zejc był promotorem 7 doktoratów i ponad 60 prac magister-
skich. W czasie, gdy kierował Katedrą Chemii Farmaceutycznej, troje pra-
cowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a dwoje tytuł 
profesora nauk farmaceutycznych. 

Dorobek naukowy profesora obejmuje ponad 100 oryginalnych prac, 
opublikowanych w czasopismach krajowych oraz zagranicznych, 3 patenty, 
ponad 70 komunikatów zjazdowych i wiele wykładów prezentowanych na 
konferencjach naukowych.

W swoich badaniach naukowych profesor Zejc poszukiwał nowych he-
terocyklicznych związków farmakologicznie czynnych, ustalał ich strukturę 
i przemiany chemiczne, jakim ulegały, a po ich analitycznym opracowaniu 
badał trwałość syntetyzowanych połączeń oraz poszukiwał współzależności 
między budową chemiczną a działaniem biologicznym.

Profesor Zejc przebywał w celach naukowych w Instytucie Mikrobiolo-
gii i Terapii Doświadczalnej Niemieckiej Akademii Nauk w Jenie, na Uniwer-
sytecie im. Ludwika Pasteura w Lille, Uniwersytecie im. Juliusa-Maximilia- 
na w Würzburgu, Uniwersytecie Stanowym w Buffalo oraz na uniwersytetach 
w Münster, Bonn, Kilonii i Moguncji. Kilkakrotnie był zapraszany jako vi-
siting professor na uniwersytety w Bonn i Frankfurcie. Ponadto brał udział 
jako wykładowca w spotkaniach partnerskich na uniwersytetach w Münster, 
Bordeaux, Montpellier i na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. 

Pełnił funkcję koordynatora zespołu do spraw współpracy z Uniwersy-
tetem w Montpellier. Był członkiem Komitetu Sterującego w ramach euro-
pejskiego grantu Tempus Phare, którego realizacja z udziałem uniwersytetów 
w Montpellier, Bonn, Würzburgu i Glasgow miała na celu dostosowanie dy- 
daktyki w farmacji do wymogów europejskich.

Od 1975 roku profesor Zejc był członkiem Komisji Nauk Medycznych 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a także Rady Naukowej Instytutu Far-
makologii PAN w Krakowie oraz Komitetu Nauk o Leku PAN i Komitetu 
Terapii i Nauk o Leku. W latach 1986–1996 przewodniczył Komisji Syntezy 
i Projektowania Leków Komitetu Nauk o Leku PAN. Był też wieloletnim 
członkiem Sekcji Specjalistycznej Nauk Farmaceutycznych przy Komitecie 
Badań Naukowych; w 1997 roku został wybrany na członka zespołu Nauk 
Medycznych tego komitetu i pełnił tę funkcję w latach 1994–2004.

Był członkiem komitetu redakcyjnego „Acta Poloniae Pharmaceutica. 
Drug Research”. Należał także do innych rad naukowych, m.in. jako czło-
nek Zespołu Farmacji Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki 
Społecznej, jako członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr 
Naukowych przy Urzędzie Rady Ministrów oraz jako członek Komisji Leków 
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przy MZiOS i członek Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Nauk Farmaceu-
tycznych działającej przy Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie. Był 
konsultantem naukowym w Laboratorium Leków Przedsiębiorstwa Zaopa-
trzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Krakowie w zakresie analizy leków.

Profesor Zejc był członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. hono-
rowym członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Towarzystwa 
Lekarskiego Krakowskiego (od którego otrzymał odznakę „Zasłużonemu – 
Polskie Towarzystwo Lekarskie”), Komisji Nauk Medycznych Krakowskiego 
Oddziału PAN i Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, członkiem ko- 
respondentem Niemieckiego Towarzystwa Farmaceutycznego, członkiem 
honorowym Instytutu do spraw Współpracy z Europą Wschodnią (ICEO) 
i członkiem Akademii Wina w Krakowie przy ICEO.

W 1996 roku podczas uroczystości w Palavas koło Montpellier został 
przyjęty do stowarzyszenia Compagnons des Amis du Vin. Profesor był też 
członkiem organizacji charytatywnej – stowarzyszenia Pharmaciens sans 
frontières.

Za działalność naukową i dydaktyczną profesor Alfred Zejc został odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.

Laur Jagielloński został mu przyznany za całokształt działalności nauko-
wej; był również laureatem nagród rektora AM, nagród Ministra Zdrowia, 
Ministra Edukacji i Sportu oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego 
3 kwietnia 2012 roku jednej z sal kompleksu budynków Wydziału Farma-
ceutycznego, w której odbywają się posiedzenia Rady Wydziału, nadano 
imię profesora Alfreda Zejca i odsłonięto popiersie upamiętniające profeso-
ra. Wśród przybyłych na uroczystość gości nie zabrakło rodziny zmarłego 
w 2009 roku profesora – jego małżonki, mgr farm. Krystyny Zejc, córki i syna 
oraz siostry i brata.

Opracowała Elżbieta Rząsa-Duran1

1  W opracowaniu wykorzystałam dane biograficzne zawarte w artykule Pamięci profesora Al-
freda Zejca autorstwa prof. Macieja Pawłowskiego, opublikowanym w numerze 148–149/2012 
miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater”. Panu profesorowi składam serdecz-
ne podziękowania za wyrażenie zgody na skorzystanie z Jego publikacji.
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Nowości wydawnicze

Poradnik dla Pacjenta
Opryszczka wargowa. Przypadek dla L-lizyny
 

Uwe Groeber

NOWOŚĆ
rok wydania: 2015 r. 
ilość stron: 20
format: 115 × 165 mm
oprawa: miękka

Droga Pacjentko, Drogi Pacjencie! 

Cieszymy się z Twojego zainteresowania kwestiami zdrowia i profilak-
tyki. W tym poradniku znajdziesz aktualne informacje medyczne i naukowe. 
Dzięki nim dowiesz się, jak dzięki immunoaktywnym składnikom mineral-
nym, takim jak: L-lizyna, cynk i witamina C, efektywnie:

 zoptymalizować leczenie i farmakoterapię,
 przyspieszyć proces gojenia,
 zmniejszyć objawy chorobowe towarzyszące opryszczce wargowej.

Ta mała książeczka będzie miała większy wpływ na Twoje zdrowie 
i zmniejszenie ryzyka zachorowania na opryszczkę, niż mogłoby się wydawać 
na pierwszy rzut oka. Poświęć trochę czasu, aby ją przeczytać! Obiecujemy, że 
warto. W razie pytań skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą!

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. IX

Żywienie w chorobach układu krążenia
Zasady żywienia w chorobach układu krążenia jako jedne z nielicznych 

pacjenci wdrażają chętnie. Powszechność tych chorób, ich dotkliwe objawy 
oraz wysoka śmiertelność z nich wynikająca są czynnikami skutecznie wpły-
wającymi na ten stan rzeczy. 

Nadciśnienie tętnicze

Na dietoprofilaktykę i dietoterapię nadciśnienia tętniczego aptekarze 
powinni zwracać szczególną uwagę, szacuje się bowiem, że występuje ono 
u około 25% ludności krajów wysoko rozwiniętych. Tymczasem ciśnienie 
tętnicze można obniżyć przez zastosowanie odpowiedniej diety, wdrożenie 
aktywności fizycznej i psychoterapii, niejednokrotnie osiągając w ten spo-
sób lepsze rezultaty niż przez leczenie farmakologiczne! Bardzo istotne jest 
również ograniczenie ilości spożywanego alkoholu, który nie tylko osłabia 
działanie przyjmowanych leków przeciwnadciśnieniowych, ale także sam 
w sobie jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętni-
czego krwi.

Dietoterapia nadciśnienia tętniczego obejmuje przede wszystkim uzy-
skanie drogą diety ubogoenergetycznej prawidłowej masy ciała oraz mo-
dyfikacje w podaży elektrolitów (sodu i potasu) i składników mineralnych 
(wapnia i magnezu). 

Jak wskazują badania epidemiologiczne, otyłość, w szczególności brzusz-
na, powoduje znaczny wzrost ryzyka wystąpienia nadciśnienia, cukrzycy 
i dyslipoproteinemii. Do zwiększenia wartości ciśnienia tętniczego krwi  
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predysponują także sama nadwaga lub otyłość. Zmniejszenie masy ciała 
o mniej więcej 5 kg może obniżyć ciśnienie skurczowe o 4 mm Hg. Stoso-
wana dieta powinna być zatem dobrze zbilansowana, ale niskoenergetyczna 
(1000–1500 kcal/24 h). Niezbędny jest również umiarkowany wysiłek fizycz-
ny. Zaleca się 30–45-minutowe ćwiczenia, powtarzane kilka razy w tygodniu. 
Nie tylko ułatwiają one zrzucenie nadmiaru kilogramów, ale też korzystnie 
wpływają na kondycję i pracę serca. Jest to również istotne u osób z prawidło-
wą masą ciała, u których z wiekiem obserwuje się wzrost masy ciała o około 
1 kg na rok. Osoby te powinny się starać utrzymać stałą wagę przez ćwiczenia 
fizyczne i odpowiednią dietę, której wartość kaloryczna nie będzie przekra-
czała dziennego zapotrzebowania organizmu na energię. 

Kolejnym po utrzymaniu należytej masy ciała celem diety u osób cho-
rych na nadciśnienie tętnicze jest uzyskanie odpowiedniej podaży tłusz-
czów oraz kwasów tłuszczowych. Tłuszcz nie powinien stanowić więcej niż  
30% dziennej racji żywieniowej, przy czym udział energii z kwasów na-
syconych nie powinien przekraczać 10%, a ilość cholesterolu powinna być 
mniejsza niż 300 mg na dobę. Odpowiednia powinna być również zawartość 
w diecie kwasów tłuszczowych omega-3, które działają hipotensyjnie (śred-
nio zmniejszają ciśnienie tętnicze o 0,66 i 0,35 mm Hg na każdy 1 g spożytych 
kwasów). Obniżają także poziom frakcji LDL. Najprawdopodobniej jest to 
efekt wpływu kwasów tłuszczowych omega-3 na właściwości błon komórko-
wych, m.in. na płynność, transport jonowy, syntezę prostaglandyn i wiązanie 
wapnia. Stosując dietę bogatą w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, należy 
zwrócić uwagę na podaż witamin antyoksydacyjnych, ponieważ zabezpiecza-
ją one przed wytwarzaniem nadmiaru wolnych rodników. 

W przypadku nadciśnienia tętniczego powinna być wdrożona opisana 
już na łamach „Farmacji Krakowskiej” (nr 3/2014) dieta niskosodowa. Osoba 
chorująca na nadciśnienie tętnicze powinna spożywać nie więcej niż 2,3 g 
sodu, czyli 6,0 g chlorku sodu, dziennie, a pacjenci z powikłaniami narządo-
wymi – do 3,0 g soli na dobę. Twierdzi się, że każde zmniejszenie spożycia 
sodu o około 2 g może obniżyć ciśnienie skurczowe nawet o 9 mm Hg, z tym 
że reakcja organizmu na ograniczenie podaży sodu jest kwestią bardzo in-
dywidualną, zależną od osobniczej wrażliwości na ten pierwiastek. U osób 
tzw. sodowrażliwych wydalanie sodu jest upośledzone, w rezultacie czego 
zwiększa się objętość krwi krążącej i występuje nadciśnienie. Zmniejszenie 
podaży tego pierwiastka w diecie przynosi u nich szybki efekt w postaci 
znacznie obniżonego ciśnienia krwi. Podobnie dzieje się w przypadku pa-
cjentów w podeszłym wieku, u osób z cukrzycą i z przewlekłymi chorobami 
nerek. Ograniczenie podaży sodu w diecie zwiększa ponadto skuteczność 
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ewentualnej farmakoterapii i zapobiega hipokaliemii, często obserwowanej 
u pacjentów stosujących moczopędne leki przeciwnadciśnieniowe. 

Równolegle do diety niskosodowej wdraża się dietę wysokopotasową. 
Często spotykanym zaleceniem dietetycznym jest więc zamiana klasycznej 
soli kuchennej na sól potasową. Dieta wysokopotasowa obniża ciśnienie 
tętnicze przez zwiększenie wydalania sodu z moczem, pobudza aktywność 
pompy sodowo-potasowej, działa na układ renina-angiotensyna-aldosteron 
oraz wpływa na syntezę tlenku azotu i amin katecholowych. Z obserwacji 
epidemiologicznych wynika, że w populacjach, które przyjmują dużo potasu, 
zapadalność na nadciśnienie jest stosunkowo niska. Zwiększoną podaż tego 
pierwiastka można osiągnąć względnie łatwo, spożywając więcej owoców 
i warzyw (około 0,5 kg na dobę).

W diecie osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze istotna jest także mo-
dyfikacja podaży dwóch składników mineralnych: wapnia i magnezu, z uwagi 
na to, że pierwiastki te biorą udział w regulacji ciśnienia tętniczego, m.in. po-
przez wpływ na napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Dlatego też 
wskazane jest zwiększenie ich podaży w diecie, m.in. przez uwzględnienie 
w niej jakich produktów, jak: orzechy, rośliny strączkowe, zielone warzywa 
czy pełnoziarniste produkty zbożowe.

W diecie chorych na nadciśnienie tętnicze udział białka w dziennym po-
kryciu zapotrzebowania energetycznego powinien wynosić 10–20%. Bardzo 
ważne jest również zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy białkiem 
roślinnym, które jest preferowane i które powinno stanowić 75% podaży tego 
składnika pokarmowego, a białkiem zwierzęcym.

Omawiając dietę dla pacjentów cierpiących na nadciśnienie tętnicze, 
można wskazać także na produkty zalecane. Są to produkty zbożowe: pieczy-
wo pszenne o niskiej zawartości sodu, pieczywo czerstwe, chleb graham, mąka 
pszenna, kukurydziana, gryczana łamana, jęczmienna łamana, ryż, płatki 
owsiane. Zaleca się nabiał (chude mleko, chude sery, chude jogurty, chude 
kefiry, białka jaj) oraz chude mięso (indyk, kurczak, cielęcina, dziczyzna, 
chuda wołowina). Z ryb poleca się dorsza, mintaja, morszczuka i kargulenę, 
z warzyw i owoców – produkty świeże i mrożone, a z konserwowanych –  
niskosłodzone. Wskazanymi napojami są herbaty ziołowe i owocowe, soki 
warzywne, woda mineralna niskosodowa, kawa zbożowa. Jeżeli pacjent nie 
może się obejść bez używek, herbata i kawa naturalna powinny być spoży-
wane jako napary bardzo słabe. Z kolei osoby wymagające potraw mocno 
osolonych mogą w zamian próbować przypraw: liści pietruszki, kminku, ma-
jeranku, oregano, lubczyku, wanilii, cynamonu, czy soku z cytryny.
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Produktami zabronionymi w diecie chorych na nadciśnienie tętnicze 
są: pieczywo mocno solone, pieczywo cukiernicze, większe ilości produktów 
z mąki razowej, kasze solone i/lub smażone na tłuszczu zwierzęcym oraz płat-
ki kukurydziane. Z nabiału nie poleca się: serów żółtych i topionych, tłustych 
twarogów, jaj na twardo, jaj smażonych na tłuszczu zwierzęcym. Z produk-
tów mięsnych zabronione są: mięso kaczki, gęsi, kiełbasy, pasztety, mięso 
z widocznym tłuszczem, baranina, wieprzowina oraz mięso ryb: węgorza, 
łososia, makreli i śledzia. Niezalecanymi tłuszczami są: masło solone, smalec, 
słonina oraz margaryny twarde. Pacjenci powinni unikać owoców i warzyw 
kiszonych, solonych i konserwowanych, odgrzewanych i smażonych. Jak 
wcześniej wspomniano, zabronione jest spożywanie alkoholu oraz wszyst-
kich napojów i używek zawierających kofeinę: mocnej kawy, mocnej herbaty, 
napojów gazowanych, energetycznych i typu cola. Z przypraw zabroniona 
jest oczywiście sól, ponadto: musztarda, ketchupy, maggi, kostki rosołowe, 
zupy w proszku oraz ocet.

Miażdżyca

Kolejną chorobą układu krążenia, której wystąpienie, a także przebieg 
warunkowane są poprawnym sposobem odżywania się, jest miażdżyca tętnic 
(arterioskleroza). Dowiedziono niezbicie, że na jej wystąpienie i przebieg ma 
wpływ nieprawidłowe odżywianie, na które składają się nadmierne spożywa-
nie tłuszczów zwierzęcych i przyjmowanie dużych ilości cukrów prostych. 
Współistniejącymi przyczynami mogą być stresy psychiczne i niektóre jed-
nostki chorobowe, takie jak cukrzyca i nadciśnienie. 

Z prawidłowo zestawionej diety cholesterol wchłania się w 30–50%. 
W ścianie jelita następuje łączenie lipidów i cholesterolu z cząsteczkami 
białek. Powstają wówczas lipoproteiny, nazywane chylomikronami, które 
wydzielane są do układu limfatycznego, a następnie do krwiobiegu. Chylomi-
krony i produkty ich rozkładu dostarczane są do wątroby, gdzie cholesterol 
wykorzystywany jest do produkcji kwasów żółciowych i syntezy lipoprotein 
o niskiej gęstości – VLDL. W wyniku rozpadu lipoprotein VLDL powstają 
kompleksy LDL będące nośnikami cholesterolu we krwi i jego dostarczycie-
lami do tkanek. Z kolei lipoproteiny HDL przenoszą nadmiar cholesterolu 
z tkanek z powrotem do wątroby, gdzie ulega metabolizowaniu lub wydziele-
niu z żółcią. HDL mogą również pobierać cholesterol bezpośrednio z krąże-
nia. Lipoproteiny HDL, nazywane „dobrym cholesterolem”, odgrywają ważną 
rolę w hamowaniu tworzenia się blaszek miażdżycowych. Rozwój miażdżycy 
zależy od proporcji lipoprotein LDL/HDL. Niski poziom HDL może zależeć 
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od czynników genetycznych, a także środowiskowych i żywieniowych, takich 
jak palenie tytoniu, mała aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta.

Zapobieganie i leczenie miażdżycy tętnic dietą obejmuje przede wszyst-
kim ograniczenie ilości energii przyjmowanej z pokarmem, a dalej zmniej-
szenie spożycia cukru i tłuszczów zwierzęcych na rzecz bogatych w NNKT 
i witaminę E olejów roślinnych. Zwiększone powinno być spożycie błonnika 
pokarmowego oraz witamin z grupy B, ograniczone zaś – spożycie produktów 
obfitujących w cholesterol, takich jak podroby, wędliny podrobowe, żółtka jaj, 
tłuste mięsa i sery. Zarówno osoby chore na miażdżycę, jak i wprowadzające 
dietę profilaktycznie nie powinny spożywać więcej niż 300 mg cholesterolu 
dziennie (dodajmy, że jedno żółtko zawiera 250 mg cholesterolu).

Zalecane w diecie przeciwmiażdżycowej są produkty bogatobłonniko-
we: pieczywo razowe, kasze, płatki i otręby zbożowe, ryby morskie, chude 
mięso, sery, owoce i warzywa. Zaleca się, by owoce i warzywa spożywane były 
na surowo lub w postaci soków i przecierów. Błonnik rozpuszczalny w wo-
dzie, czyli pektyny, gumy i śluzy roślinne, zmniejsza stężenie cholesterolu cał-
kowitego w osoczu krwi, a także zwiększa stosunek cholesterolu lipoprotein 
HDL do LDL. Wpływ błonnika rozpuszczalnego w wodzie na zmniejszenie 
stężenia cholesterolu jest wynikiem m.in. wiązania cholesterolu w tworzące 
się w przewodzie pokarmowym struktury żelowe, co powoduje zmniejsze-
nie jego wchłaniania i zwiększenie wydalania go z kałem. Drugi mechanizm 
polega na zmniejszaniu wchłaniania zwrotnego kwasów żółciowych, co po-
woduje, że wątroba mobilizuje cholesterol do syntezy pierwotnych kwasów 
żółciowych, a zmniejsza dostępność cholesterolu do syntezy kompleksów 
lipidowo-białkowych wydzielanych do krwi.

W diecie przeciwmiażdżycowej postuluje się także zastąpienie białka 
zwierzęcego roślinnym, co wydatnie poprawia lipidogram. Prawdopodobnie 
wpływ rodzaju białka na stężenie cholesterolu we krwi zależy od jego składu 
aminokwasowego.

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

Słowo wstępne. W Generalnym Gubernatorstwie Polski wydaje się ko-
niecznym ważnemu zawodowi aptekarskiemu nadać własne pismo, by nie 
było niepotrzebnego ograniczenia w dziedzinie, w której winna być zachowa-
na możliwość publicznej wymiany myśli. Jeżeli wydanie tego pisma przyczyni 
się do owocnej współpracy pomiędzy niemieckim kierownictwem a polskim 
stanem aptekarskim, właściwy cel zostanie osiągnięty. 

Izba Aptekarska w Generalnym Gubernatorstwie Polski. Rozporządze-
niem Generalnego Gubernatorstwa z dnia 4 maja 1940 zostali także aptekarze 
włączeni do Izby Zdrowia i utworzona została Izba Aptekarska w Izbie Zdro-
wia dla Generalnego Gubernatorstwa. 

Zarządzenia Izby Aptekarskiej. Każda apteka jest zobowiązana do 
abonowania „Wiadomości Aptekarskich”. Poza tym poleca się abonowanie 
wszystkim kolegom. 

Przegląd w sprawie wzięcia udziału w robotach. Na podstawie odezwy 
Gen. Gubernatorstwa roczniki 1915–1924 mogą być powołane do obowiąz-
kowej pracy. Obecnie powinni zgłosić się wszyscy należący do wymienionych 
roczników do Urzędów Pracy. To zgłoszenie obowiązuje bezwzględnie także 
wówczas, gdy poszczególne osoby mają stałe zatrudnienie. Obowiązek zgło-
szenia się nie oznacza, że dana osoba musi zmienić miejsce pracy, służy ono 
wyłącznie celom statystycznym. Zaleca się, by kierownicy aptek wystawiali 
poświadczenia, zaopatrzone w pieczątkę apteki, swemu personelowi farma-
ceutycznemu, jak i technicznemu (pomocnicom, kasjerkom, sprzątaczkom, 
robotnikom i posłańcom oraz innym), z których wynikałoby, że dana osoba 
jest zatrudniona w aptece. Poświadczenia te winni pracownicy nosić przy 
sobie, by je móc okazać przy ewt. doprowadzeniu przez policję do przeglądu.

Spirytus dla aptek. Według rozporządzenia Generalnej Dyrekcji Mono-
poli należy załatwić następujące formalności przy zapotrzebowaniu spirytusu 
dla aptek. Kierownik winien stawić wniosek do [...] Głównego Urzędu Cel-
nego, względnie do miejscowego [...] Komisarza Okręgowego, podając: 1) ze-
szłoroczny kontyngent spirytusu, 2) ilość spirytusu na rok bieżący, 3) ilości, 
które będzie pobierał miesięcznie lub kwartalnie, 4) składnicę, która będzie 
wydawała spirytus, i 5) uiszczając zł. 5. – opłaty do wniosku. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 czerwca 1940 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z dawnej apteki

Naczynia apteczne – butle graniaste, wykonane ze szkła zielonego w XIX wie-
ku. Zbiory Muzeum Farmacji UJ CM, dar Apteki Społecznej nr 24 w Ustce 
przekazany w 1953 roku (nr inw. 1947).

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Tinct. Piperis (Tinctura Piperis), syn. Tinc- 
tura Capsici – nalewka z pieprzowca. 
Surowiec: Capsicum annuum – papryka 
roczna, syn. pieprzowiec ostry, pieprz tu-
recki; pochodzi z tropikalnych obszarów 
Ameryki. Środek rozgrzewający, stosowa-
ny w chorobach reumatycznych i nerwo-
bólach (odmiany papryki ostrej, o wysokiej 
zawartości kapsaicyny). Wewnętrznie był 
używany jako lek pobudzający wydziela-
nie soku żołądkowego i perystaltykę jelit. 
Owoce odmiany słodkiej są popularną ja- 
rzyną.

Tinct. Cascarill. (Tinctura Cascarillae) – 
nalewka kaskarylowa. Surowiec: Cortex  
Cascarillae – kora kaskarylowa z krocie- 
nia korodajnego (Croton eluteria L.), po-
chodzącego z Bahamów. Była używana 
jako środek aromatyczno-gorzki, wzmac-
niający, zwiększający wydzielanie soku żo- 
łądkowego i poprawiający trawienie, często 
składnik mieszanek o działaniu ściągają-
cym. Stosowano ją także w bólach zębów 
i jako namiastkę chininy. Obecnie olejek ka-
skarylanowy znalazł zastosowanie w prze-
myśle perfumeryjnym i lakierniczym.




