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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 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.



5Farmacja Krakowska  3 / 2015

Słowo Prezesa

Szanowni Państwo!

Wrzesień stał pod znakiem zebrań 
wyborczych delegatów na Zjazd 
Okręgowej Izby Aptekarskiej 

VII kadencji. Odbyły się one w  trzech okręgach 
wyborczych: Nowym Sączu, Tarnowie oraz Krakowie. Wybraliśmy 128 dele-
gatów, którzy przez następne cztery lata będą decydować o kształcie i działa-
niach samorządu.

Ze smutkiem muszę odnotować, że frekwencja, mimo szeroko zakrojo-
nej akcji informacyjnej, była bardzo niska i oscylowała w granicach 10%. No 
cóż, bierne i czynne prawo wyborcze każdego członka izby to jedynie prawo 
i nikogo nie można zmusić, by z niego korzystał. Optymizmem napawa fakt 
uczestniczenia w zebraniach bardzo wielu farmaceutów młodego pokolenia. 
Część z tych osób zgłosiła chęć kandydowania na delegatów i, co najważniej-
sze, wiele z nich delegatami zostało. Zdaję sobie doskonale sprawę, że taka 
wymiana pokoleń jest nieunikniona i nieodzowna. Od przyszłych władz sa-
morządu będzie zależeć, czy i jak wykorzystają zapał do współuczestniczenia 
w działaniach organów Izby młodych delegatów i potencjał tkwiący w mło-
dym pokoleniu farmaceutów.

Mam też nadzieję, że wszystkie osoby, które zostały delegatami, włączą 
się czynnie w  pracę na rzecz samorządu. A  tej na pewno nie będzie mało. 
Szczególnie ważne będą sugestie co do nowych aktów prawnych dotyczących 
spraw zawodowych farmaceutów, które mogą być przedmiotem legislacji. 
Być może doczekamy się projektu ustawy o zawodzie lub zmian prawnych 
umożliwiających prowadzenie płatnej opieki farmaceutycznej. Niewątpliwie 
będziemy procedować w tworzeniu aktów prawnych wprowadzających w ży-
cie e-receptę. 

Coraz więcej będzie pracodawców niefarmaceutów zatrudniających 
magistrów farmacji. Stąd też i rola samorządu będzie się zmieniała. Izba apte-
karska będzie musiała w coraz większej mierze bronić zarówno niezależności 
zawodowej, jak i interesów pracowniczych swoich członków.
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Słowo Prezesa

Wszystkim delegatom gratuluję wyboru i życzę powodzenia w realizacji 
planów związanych z działalnością na rzecz samorządu. Moim współpracow-
nikom z ostatnich czterech lat – delegatom VI kadencji – dziękuję za ogrom 
pracy, jaki włożyli w funkcjonowanie organów Izby. Wszystkim koleżankom 
i kolegom życzę, by nowi delegaci dokonali mądrych i trafnych wyborów na 
zjeździe. 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot 

26 sierpnia 2015 roku po przegranej walce z ciężką chorobą 
zmarła mgr farm. Ewa Kastory. Swoją drogę zawodową rozpoczę-
ła w latach 80. w aptekach otwartych PZF „Cefarm” w Krakowie. 
W owym czasie, przy braku nawet podstawowych leków, dla pacjenta 
ważne były uśmiech, ciepło i dobre słowo ze strony farmaceuty. Ewa 
dawała swoim pacjentom oprócz wymienionych wartości ogromną 
wiedzę i profesjonalizm w obsłudze. Jako koleżanka była uczynna 
i nigdy nie odmówiła pomocy.

Po kilku latach pracy czas przyniósł Ewie nowe wyzwania – pra-
cę w aptece szpitalnej. Zaczęła od apteki Szpitala im. Biernackiego 
w Krakowie (obecnie Szpital Zakonu Bonifratrów św. J. Grandego) 
jako szeregowy magister, żeby z czasem zostać jej kierownikiem. 

Dalej droga wiodła przez aptekę Szpitala Specjalistycznego 
im. L. Rydygiera w Krakowie, gdzie Ewa dała się poznać jako mistrz 
w zawodzie, doskonały organizator, odpowiedzialny kierownik, 
a przede wszystkim dobry człowiek.

Ostatnim miejscem pracy Ewy Kastory była apteka szpitalna 
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy ul. Modrzewio-
wej – pełnienie funkcji kierownika w tego typu aptece było ogromnym 
wyzwaniem zawodowym, któremu świetnie sprostała. Jednocześnie 
przez ostatnie kadencje angażowała się w pracę na rzecz samorządu 
aptekarskiego.

Pożegnaliśmy wspaniałego człowieka, wszechstronnego farma-
ceutę, kogoś, kogo trudno będzie zastąpić. Taka Ewa Kastory zawsze 
pozostanie w naszych sercach i pamięci.

mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska
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Od redakcji

Szanowni Państwo! 

Szósta kadencja organów naszej Izby dobiega końca. To, czy speł-
niliśmy oczekiwania wyborców, którzy w 2011 roku na nas za-
głosowali, oceni Zjazd. Informacje o działalności organów Izby 

staraliśmy się przekazywać wszystkim członkom, zamieszczając je na stronie 
internetowej Izby, na Facebooku, a także na łamach biuletynu „Farmacja 
Krakowska”. Za niewątpliwy sukces obecnych władz należy uznać rozwój 
naszych portali edukacyjnych e-dukacja.pl i e-farmacja.net. 

W tym roku mija 10 lat od uruchomienia portalu e-dukacja i 6 lat od 
zakupienia prawa do domeny e-farmacja.net. Jako osoba bezpośrednio od-
powiedzialna za funkcjonowanie portali szczególny nacisk kładłam nie tylko 
na wdrażanie nowych szkoleń, ale również na większą ich rotację, tak by pre-
zentowany na kursach materiał był aktualny. 

Ostatnie cztery lata przyniosły olbrzymi wzrost liczby uczestników kur-
sów e-learningowych oferowanych w naszych portalach. Związane jest to 
zarówno z rosnącym zainteresowaniem podnoszeniem kwalifikacji przez 
e-learning, jak i z ciekawą i bogatą ofertą szkoleniową. Kursy dostępne są 
w postaci tekstowej, a także w formie prezentacji, animacji czy w wersji au-
dio. Zmodyfikowaliśmy system tak, że możliwe jest korzystanie z kursów na 
urządzeniach mobilnych.

W trakcie kadencji wdrożyliśmy za pośrednictwem obu portali 29 kur-
sów i sympozjów na punkty twarde i miękkie. Od grudnia 2011 roku człon-
kowie Izby uzyskali ponad 13,6 tys. certyfikatów. 

Obecnie portal e-dukacja ma ponad 22,5 tys. użytkowników z całej Pol-
ski. W tej liczbie blisko 2,2 tys. to członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie. Miesięcznie loguje się w portalu ponad 2 tys. osób. Stale zwięk-
sza się też popularność portalu e-farmacja.net. Liczba wszystkich użytkowni-
ków w systemie to ponad 10,7 tys., z czego ponad tysiąc to członkowie OIA 
w Krakowie.

Nadzór merytoryczny nad kursami ma prof. dr hab. Barbara Filipek –  
kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutyczne-
go CM UJ. Współtwórcą i administratorem systemu jest doc. dr hab. Seba-
stian Polak.
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W tym numerze szczególnie polecam działy: 
  Legislacja i Apteka szpitalna – opracowania na temat zmian legislacyj-

nych wprowadzonych zarówno w ustawie Prawo farmaceutyczne, jak 
i w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;

  Co aptekarz wiedzieć powinien – niezwykle interesujący artykuł o wo-
dach leczniczych, ich właściwościach i zastosowaniu; informacje bar-
dzo przydatne dla farmaceutów, którzy w aptekach prowadzą obrót 
wodami leczniczymi;

  Opieka farmaceutyczna – omówienie zasad odżywiania w chorobach 
jelita grubego;

  Wspomnienie – przedstawienie życia i działalności profesora Leszka 
Krówczyńskiego;

  Ich pasje – tekst o tarnowskich aptekach ukazanych na dawnych pocz-
tówkach.

Życzę przyjemnej lektury!

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 zawo-
du farmaceuty w 2005 i w 2010 roku.

Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego będą miały również 
osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edu-
kacyjnego do końca 2015 roku. Dodatkowe informacje można znaleźć 
na stronie OIA: http://oia.krakow.pl/pl/szkolenia.html. Karty ciągłego 
szkolenia można otrzymać w biurze Izby lub samodzielnie pobrać i wy-
drukować ze strony OIA: http://oia.krakow.pl/pl/plikiforms.html. 

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



9Farmacja Krakowska  3 / 2015

Kalendarium

4.05.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

7.05.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

11.05.2015  Kraków – uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęg- 
niarki i Położnej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. 
Barbara Jękot

13–14.05.2015  Gliwice – II Ogólnopolska Konferencja „ITH – IT w zdrowiu”. Pol-
skie zdrowie w przeddzień elektronicznej dokumentacji medycznej. 
Organizatorzy konferencji: Śląska Sieć Metropolitalna, Miasto Gliwi-
ce. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

14.05.2015  Kraków – warsztaty produktowe „Świat produktów Hylo”. Organi-
zatorzy: firma Ursapharm, OIA w Krakowie i PTFarm – Oddział 
Kraków

18.05.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

19.05.2015 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
20.05.2015  Kraków – spotkanie w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ 

w Krakowie. Udział wzięli: p.o. Dyrektor MOW NFZ w Krakowie 
Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, Zastępca Dyrektora ds. Medycz-
nych lek. med. Monika Jezierska-Kazberuk, Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Lekami mgr farm. Izabela Obarska, Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot, Prawnik OIA w Krakowie mec. Janusz Brol

22.05.2015  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie Barbary Jękot z Woje-
wodą Małopolskim

25.05.2015  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

26–27.05.2015  Miedzeszyn – szkolenie dla przewodniczących okręgowych sądów 
aptekarskich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodo-
wej. Udział wzięli: Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
w Krakowie mgr farm. Maryla Lech, sędzia Okręgowego Sądu Apte-
karskiego w Krakowie mgr farm. Marcin Kudrzycki oraz Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie mgr farm. Bar-
bara Zakrzewska

5–7.06.2015 Kraków – II Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie
7.06.2015  Kraków – wykład „Bezpieczeństwo farmakoterapii i zagrożenia płynące 

z niekontrolowanego przyjmowania leków i suplementów diety”. Or-
ganizator: OIA w Krakowie w ramach II Ogólnopolskich Senioraliów

9.06.2015  Warszawa – posiedzenie NRA. Udział wzięła Prezes ORA w Krako-
wie mgr farm. Barbara Jękot

10.06.2015 Kraków – spotkanie z grupą duńskich aptekarzy
10.06.2015  Niepołomice – uroczysta gala z okazji Święta Małopolski. Udział 

wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot



Farmacja Krakowska  3 / 201510

Kalendarium

13.06.2015  Kraków – II edycja szkoleń biznesowych podnoszących konkurencyj-
ność aptek niezależnych. Organizatorzy: OIA w Krakowie oraz Apte-
karska Szkoła Zarządzania i Grupa NEUCA

15.06.2015 Kraków – kwartalne spotkanie aptekarzy
16.06.2015  Warszawa – spotkanie prezesów rad okręgowych izb aptekarskich 

z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz wojewódzkimi in-
spektorami farmaceutycznymi. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie  
mgr farm. Barbara Jękot

16.06.2015 Tarnów – kwartalne spotkanie aptekarzy
17.06.2015 Nowy Sącz – kwartalne spotkanie aptekarzy
18.06.2015  Kraków – kurs „Zafałszowane leki i wyroby medyczne”. Organizato-

rzy: Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycz-
nego CM UJ oraz OIA w Krakowie

19.06.2015 Nowy Targ – kwartalne spotkanie aptekarzy
21.06.2015  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Pierwsza pomoc nie 

może czekać”. Kurs: „Postępy w farmakoterapii chorób układu krą-
żenia”. Organizator: Gdański Uniwersytet Medyczny, współorganiza-
torzy: OIA w Krakowie oraz Grupa NeoArt. Otwarcie konferencji –  
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

30.06.2015  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ustawicznego 
kształcenia farmaceutów: „Zioła i spersonalizowana dieta w profilakty-
ce i leczeniu infekcji układu moczowo-płciowego”, „Zmiany w prawie 
farmaceutycznym”, „Fitoterapia w stanach napięcia nerwowego oraz 
w zaburzeniach snu”. Organizatorzy: OIA w Krakowie, PTFarm – 
Oddział Kraków i firma Labofarm 

30.06.2015  Kraków – komisja kwalifikacyjna dotycząca naboru na specjalizację 
w dziedzinie farmakologii. Z ramienia ORA w Krakowie udział wziął 
Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński 

5.07.2015  Wieliczka – Rodzinny Piknik NEUCA 2015 „Niezapomniane chwile”
10.07.2015  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa. Organizatorzy OIA 

w Krakowie oraz firma DuoLife we współpracy z Instytutem Profilak-
tyki Zdrowia

15.07.2015  Kraków – „Konferencja na cito! Nowe prawo, nowe zasady”. Otwarcie –  
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

16.07.2015 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie 
27.07.2015  Kraków – spotkanie z Poseł na Sejm RP Barbarą Bubulą. Udział 

w spotkaniu wzięli Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot 
oraz Sekretarz ORA w Krakowie mgr farm. Piotr Zając
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Wydarzenia

II Ogólnopolskie  
Senioralia w Krakowie

Późnym wieczorem w niedzielę 7 czerwca 2015 roku seniorzy 
oddali Prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu klucze  
do miasta, które otrzymali na całe trzy dni. Partnerem tego 

wydarzenia była Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Przez dwa dni jej 
członkowie pełnili dyżury przy stoiskach na pl. Szczepańskim i w Pałacu 
Spiskim.

Można było zmierzyć ciśnienie i poziom cukru. Farmaceuci pytali senio-
rów o zażywane leki i ewentualne suplementy. Przypominali o systematycz-
nym, zgodnym z zaleceniami lekarza stosowaniu leków. Mówili o polecanych 
dietach dla osób starszych i przestrzegali przed produktami niewskazanymi 
w tym wieku. Poruszali temat aktywności ruchowej i zajęć rekreacyjnych.

Doktor Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry 
Farmakologii Wydziału Lekarskiego CM UJ Kraków, Uniwersyteckiego 
Ośrodka Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków Szpitala  
Uniwersyteckiego w Krakowie wygłosił wykład „Zagrożenia związane z nie-
kontrolowanym stosowaniem leków i suplementów diety”. Pełna sala słucha-
czy świadczyła o sporym zainteresowaniu tematem, a po wykładzie dr Woroń 
w kuluarach długo odpowiadał na pytania. Seniorzy przyznawali, że często 
dokupują samodzielnie suplementy i preparaty wielowitaminowe, nie infor-
mując o tym lekarza, ponieważ nie widzą w tym żadnego zagrożenia.

Z wielką przyjemnością witaliśmy seniorów naszego zawodu, którzy 
przybyli na wykład i do naszych stoisk. Była to też kolejna okazja do spotkań 
naszych emerytowanych koleżanek i kolegów. Sponsorzy, którzy wsparli nas 
przy organizacji stoisk – firmy Farmina, Sequoia i NEUCA – ufundowali 
upominki dla naszych seniorów.

Mieliśmy też przyjemność gościć na naszym stoisku kandydata na pre-
zydenta miasta – Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dr. Łukasza Gibałę, 
który rozmawiał z seniorami o tym, jak im się żyje w Krakowie.
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Zainteresowanie stoiskami oraz wykładem przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Myślę, że warto rozważyć udział w podobnym przedsięwzięciu 
w przyszłym roku. Te dwa bardzo pracowite dni utwierdziły nas w przeko-
naniu, że jest wielkie zapotrzebowanie na fachową poradę farmaceutyczną.

Składam podziękowania firmom sponsorującym oraz wszystkim kole-
żankom i kolegom, którzy pomagali w organizacji stoisk OIA w Krakowie, 
udzielali porad i otaczali opieką odwiedzających nas seniorów. Pokazaliśmy, 
że farmaceuta to nie wyłącznie „sprzedawca leków”, ale także kompetentny 
i fachowy doradca w kwestii ich stosowania.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

IV Konkurs  

Nalewek Własnej Receptury

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z Okręgową Izbą 
Lekarską w Krakowie mają przyjemność zaprosić członków zrzeszo-
nych w wyżej wymienionych izbach na czwartą edycję Konkursu 
Nalewek Własnej Receptury. Odbędzie się on 4 grudnia 2015 roku 
w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medi-
cum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. Początek o godzinie 18.00. 

W konkursie mogą wziąć udział jedynie nalewki, które nie są 
dostępne w sprzedaży komercyjnej.
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Wizyta farmaceutów  
z Danii

10 czerwca 2015 roku Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie odwiedzili 
farmaceuci z Danii. Przyjechało do nas 13 osób, głównie z Kopenhagi. Duń-
scy koledzy zainteresowani byli tym, jak wyglądają apteki w Polsce, a także 
tym, jaki jest system prawny regulujący pracę farmaceutów. W szczególności 
chcieli uzyskać informacje na temat prowadzenia apteki w Polsce: kto może 
mieć aptekę i ile aptek może posiadać, jakie kwalifikacje musi mieć personel 
fachowy aptek, jaki jest zakres świadczonych usług farmaceutycznych.

W trakcie wizyty duńscy farmaceuci zobaczyli dwie krakowskie apteki. 
Pierwsza – Apteka Prywatna S.c. Marta Polak Helena Żak-Kudłania przy 
ul. Prądnickiej 85 – to apteka typowo rodzinna. Pracują w niej trzy pokolenia 
farmaceutek: babcia – mgr farm. Helena Żak-Kudłania, mama – mgr farm. Ma- 
rta Polak i córka – mgr farm. Monika Diejanowa. Tu najbardziej zaintereso-
wały naszych kolegów pomieszczenie, gdzie znajduje się receptura, i pokaz 
robienia maści, ponieważ w Danii nie wykonuje się leków na zamówienie. 
Jedna z duńskich aptekarek poprosiła o pudełko z gotową maścią i szybko 
schowała je do torebki jako pamiątkę z pobytu w Polsce.

Druga z odwiedzonych placówek to sieciowa apteka Hygieia przy ul. Ra-
ciborskiej 17, której właścicielką jest mgr farm. Anna Badzińska-Chojnacka. 
Tu zaprezentowano asortyment i wyposażenie oraz wykonano gałki i czopki, 
co spotkało się z jeszcze większym zainteresowaniem.

W Danii realizuje się wyłącznie recepty elektroniczne, dlatego nasi za-
graniczni koledzy mieli wielkie problemy z przeczytaniem recepty napisanej 
odręcznie przez lekarza. Kręcąc z podziwu głowami, wyrażali uznanie dla 
polskich farmaceutów, którzy odczytują tak wystawione recepty. 

Wizytę zakończyło spotkanie z władzami korporacji i aptekarzami 
w siedzibie OIA w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 98. Goście wysłuchali 
wykładu na temat funkcjonowania rynku aptecznego w Polsce i zostali poin-
formowani o sytuacji w naszym samorządzie. Przybliżyliśmy zadania i cele, 
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jakie realizuje nasza Okręgowa Rada Aptekarska. Następnie w małych gru-
pach wymienialiśmy poglądy oraz wiedzę na temat działania aptek i pracy 
w nich. 

Otrzymaliśmy też wiele interesujących informacji dotyczących apte-
karstwa w Danii. Działa tam tylko jedno stowarzyszenie farmaceutów, bez 
podziału na regionalne izby. Właścicielem apteki może być magister farmacji 
(z obywatelstwem duńskim). Obecnie w całej Danii jest 200 aptek. Od 1 lip-
ca br. zmieniają się przepisy – nową aptekę będzie można otworzyć w odleg- 
łości nie mniejszej niż 75 km od już istniejącej. Jeden właściciel będzie mógł 
mieć maksymalnie siedem aptek, ale musi w nich zatrudniać przynajmniej 
trzech magistrów. 

Ceny leków refundowanych przez państwo zmieniają się w Danii co 
dwa tygodnie i dla wszystkich leków dostępnych na receptę są identyczne 
we wszystkich aptekach. Należy również wydać lek z najniższą ceną. Stopień 
refundacji zależy od kwoty wydawanej przez pacjenta, a nie od list leków re-
fundowanych. 

Nie ma drukowanych recept – jest centralny system elektroniczny i wy-
stawia się recepty elektroniczne. Na każdej musi się znajdować informacja 
dotycząca jednostki chorobowej. Jeśli jej nie ma, farmaceuta ma obowiązek 
zadzwonić do lekarza i ją uzupełnić. Nieścisłości mogą być poprawiane przez 
farmaceutę po telefonicznym kontakcie z lekarzem – nie ma żadnego odsy-
łania pacjenta. 

Obecnie są dwa ośrodki kształcenia farmaceutów: Kopenhaga i od nie-
dawna Odense. Ponieważ w Kopenhadze aptek jest około 20, większość absol-
wentów trafia do przemysłu (np. Novo Nordisk). Technicy przyjmowani są 
do pracy bez szkoły. Dopiero pracując w aptece, zdobywają wiedzę teoretycz-
ną oraz praktyczną (także na obowiązkowych szkoleniach weekendowych).

Apteki duże i bardziej dochodowe oddają część zysków rządowi, który 
dotuje małe, prowincjonalne apteki z niewielkim zyskiem. Chodzi o dostęp-
ność leków w całym kraju. Dzięki temu przepisowi właściciele rentownej 
i nierentownej apteki mają podobne dochody.

W Danii tylko dwie apteki wykonują recepturę dla wszystkich pozo-
stałych. Kosmetyki zawsze znajdują się na regałach w części bezpośrednio 
dostępnej dla pacjenta.

Podczas dyskusji jeden z duńskich magistrów pochwalił się, że zatrudnia 
w swojej aptece farmaceutkę z Polski, która prezentuje bardzo wysoki poziom 
wiedzy i umiejętności. Możemy być tylko dumni z naszej koleżanki. 

Spotkanie zaowocowało wymianą adresów i telefonów oraz zaprosze-
niem naszych przedstawicieli do odwiedzin w Danii.
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Z przyjemnością odebrałam e-mail od Duńczyków, w którym podkre-
ślono, że zarówno spotkania w aptekach, jak i w Izbie były dobrze przygoto-
wane, interesujące i pozwoliły na zdobycie wielu ciekawych informacji. Nasi 
goście byli również pod wielkim wrażeniem Muzeum Farmacji w Krakowie.

Serdecznie dziękuję właścicielkom obu aptek za możliwość ich zwie-
dzenia oraz wszystkim koleżankom i kolegom „angielskojęzycznym”, którzy 
pomagali w rozmowach i dyskusji.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Rodzinny Piknik  
NEUCA 2015  
„Niezapomniane chwile” 

5 lipca odbył się Rodzinny Piknik NEUCA 2015 „Niezapomniane 
chwile”, którego organizatorami były Grupa NEUCA oraz Okręgowa Izba 
Aptekarska w Krakowie. Impreza tym razem odbyła się w urokliwym ośrod-
ku Folwark Zalesie w  Wieliczce. Miejsce okazało się doskonałe, bo nawet 
przy ponad 30-stopniowym upale można było się skryć przed słońcem pod 
zadaszeniami i drzewami.

W pikniku wzięło udział niemal 300 osób. Farmaceuci przybyli ze swo-
imi bliskimi, co nadało spotkaniu prawdziwie rodzinny charakter. Uczestni-
ków przywitali przedstawiciele Grupy NEUCA i Okręgowej Rady Aptekar-
skiej w Krakowie, życząc wszystkim miłej zabawy.

Organizatorzy przygotowali wspaniały i  niezwykle bogaty program. 
Atrakcje, które zapewnili gospodarze, trudno zliczyć. Były gry sprawnościo-
we i  sportowe, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych. Szczególnie wiele 
emocji wzbudziły konkurs na najlepszą mumię oraz turniej piłki siatkowej. 
Ale były też inne konkurencje sportowe, takie jak rzut oszczepem, krykiet, 
rzut piłeczkami do tarczy, megachińczyk czy bieg narciarski. Część konkur-
sów rozgrywano rodzinnymi drużynami. 

Dzieci mogły składać trójwymiarowe puzzle lub uczestniczyć w warszta-
tach, ozdabiając własnoręcznie ciastka, wykonując biżuterię z koralików czy 
robiąc nadruki na koszulkach. Cały czas czynna była mennica, gdzie wybijano 
pamiątkowe medale. Jak zwykle powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły 
się gumowy zamek i basen z kulkami. Była też możliwość ozdobnego poma-
lowania twarzy milusińskim. Amatorzy pisania na murach mogli umieścić 
wymyślone hasło na specjalnej ściance. 

Dużo emocji wzbudziły konkursy Aforyzmy (należało dokończyć po-
wiedzenie po usłyszeniu pierwszej części) oraz Jingiel Filmowy (odgadywa-
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nie, z  jakiego filmu lub serialu pochodził prezentowany utwór muzyczny). 
Na wszystkich zwycięzców konkursów czekały atrakcyjne nagrody. Konfe-
ransjerkę prowadził redaktor Jarosław Kret.

Oczywiście nie zabrakło wspaniałego jedzenia i  napitków. Niewątpli-
wą atrakcją, cieszącą się wielkim uznaniem dorosłych uczestników pikniku, 
była degustacja win sycylijskich. Dostarczyła je na piknik enolog mgr Tabiś-
-Ogórka.

Piknik był znakomitą okazją do spotkania w gronie znajomych i przy-
jaciół.

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Ogólnopolski Konkurs Poetycki

„Recepta na wiersz”
Organizator: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

I NAGRODA – 5000 PLN
II NAGRODA – 3500 PLN

III NAGRODA – 2000 PLN
i cztery wyróżnienia po 500 zł każde

Termin nadsyłania wierszy: do 30 listopada 2015 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 stycznia 2016 roku.

Więcej informacji na stronie: www.muzeumfarmacji.pl w zakładce „Kon-
kurs poetycki”.

Wpłat związanych z uczestnictwem w konkursie prosimy dokonywać 
na konto Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, z dopiskiem „konkurs 
poetycki”: 

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

Bank Zachodni WBK, numer konta: 

37 1500 1142 1211 4007 6583 0000
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VIII Festiwal Muzyczny 
Barbakan 

W dniach 28–31 lipca 2015 roku na jednej z najpiękniejszych 
krakowskich scen koncertowych pod gwiazdami – w Barba-
kanie – odbył się VIII Festiwal Muzyczny Barbakan. Mece-

nasem festiwalu tradycyjnie była firma Farmina Sp. z o.o. Projekt współfinan-
sowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego. 
Zarówno repertuar, jak i klimat festiwalu znacząco różniły się od ubiegło-
rocznego. Jednak jak zwykle starannie dobrane utwory i wykonawcy sprawili, 
że małopolscy aptekarze mogli zapomnieć o codziennych troskach i przenieść 
się w zaczarowany świat muzyki poważnej.

Pierwszy dzień – wtorek – wypełniony był utworami Fryderyka Cho-
pina, przepięknie zagranymi przez młodego, ale niezwykle utalentowanego 
pianistę Szymona Nehringa. Następnego dnia mogliśmy podziwiać występ 
Krakowskiego Kwintetu Dętego, a w czwartek – kwartetu smyczkowego 
Cracofonia String Quartet. Zwieńczeniem festiwalu był Wieczór Bachowski 
w piątek: pod batutą dyrygenta Piotra Sułkowskiego zagrała łódzka orkiestra 
kameralna PRIMUZ.

Wykonanie i aranżacje Koncertu skrzypcowego a-moll czy Koncertu na 
dwoje skrzypiec d-moll były genialne. Na zakończenie festiwalu wysłuchali-
śmy III Koncertu brandenburskiego – Johanna Sebastiana Bacha, co stanowi-
ło nawiązanie do lokalizacji spółki córki Farminy – Spreewälder Arzneimittel 
GmbH.

Ostatni dzień festiwalu był okazją do złożenia na ręce Prezesa Farminy 
Wojciecha Świderskiego gratulacji z okazji 25-lecia firmy.

W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej podziękowałam zarówno za 
zaproszenie na wspaniały festiwal, jak i za współpracę i pomoc, na jaką zawsze 
możemy liczyć ze strony władz Farminy. Życzyłam też dalszych sukcesów 
i rozwoju na rynku farmaceutycznym polskim i niemieckim oraz wszelkiej 
pomyślności pracownikom firmy. 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Dobrodziejstwa uzdrowisk 
w każdej aptece…

Czym jest woda lecznicza?
Wśród wód pitnych dostępnych na rynku można wyróżnić wody mi-

neralne wysoko-, nisko- i średniozmineralizowane oraz wody stołowe i lecz-
nicze. Od 7 maja 2011 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra 
Zdrowia przekazujące definicję opartą na przepisach Unii Europejskiej1. 
Zgodnie z nimi wodą mineralną nie jest – jak było do tej pory – wyłącznie 
woda zawierająca powyżej 1000 mg składników mineralnych na litr, lecz 
każda woda wydobywana spod ziemi, niezależnie od jej stopnia mineraliza-
cji, a tylko w określonych przypadkach wykazująca właściwości, które mają 
znaczenie fizjologiczne. W  związku z  tym zaczęto przemianowywać wody 
źródlane na wody mineralne. Dlatego wybierając wodę do codziennego spo-
życia, należy to robić świadomie, zwracając uwagę na zawartość składników 
mineralnych.

Grupą wód butelkowanych szczególnie istotną dla aptekarzy są tzw. wody 
lecznicze. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 roku2 jako 
wody lecznicze dopuszcza zarówno wody mineralne, które mają w składzie 
powyżej 1000 mg/dm3 stałych składników rozpuszczonych, jak i wody z za-
wartością tych składników poniżej 1000 mg/dm3, ale posiadające jeden bądź 
więcej składników farmakodynamicznie czynnych. Związkami tymi mogą 
być m.in. jony: żelazawe, siarczkowe, fluorkowe i metakrzemowe. Dodatko-
wo woda taka musi się odznaczać pierwotną czystością, pochodzić z jednego 
złoża oraz wykazywać określone działanie lecznicze. Jej wpływ na zdrowie 
musi być potwierdzony badaniami farmakologicznymi, a także klinicznymi. 

1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mine-
ralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. z 2011r. Nr 85, poz. 466).

2  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych 
zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, 
a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do ko-
palin podstawowych (Dz.U. z. 2006 r. Nr 32, poz. 220).
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Cechy fizyczne i chemiczne wody powinny być stałe oraz nie powinna ona 
budzić zastrzeżeń pod względem sanitarnym.

Jak powstają wody lecznicze?
Wody takie powstają, gdy minerały wypłukiwane są ze skał, a następnie 

rozpuszczają się w wodzie. Są to naturalne podziemne wody, które pochodzą 
z  głębokich warstw wodonośnych, dzięki czemu są odizolowane od zanie-
czyszczeń ze środowiska zewnętrznego. Na terenie Polski istnieje wiele ujęć 
wód leczniczych wykorzystywanych w rozlewnictwie. Większość wód pocho-
dzi z  południowej części kraju, gdzie położonych jest 70% uzdrowisk oraz 
miejscowości ze źródłami wód leczniczych. Najpopularniejszymi wodami 
leczniczymi występującymi na terenie Polski są szczawy (zawierają kwaśny 
węglan wapnia, sodu i  dwutlenek węgla), szczawy żelaziste (dostarczające 
związków żelaza) i alkaliczne oraz wody chlorkowo-sodowe (oprócz chlorku 
sodu mają w składzie jod oraz brom). 

Znajdujące się w wodach leczniczych związki występują w różnych pro-
porcjach i stężeniach. Zawartość wapnia oraz magnezu może wynieść nawet 
kilka gramów w jednym litrze wody, a sodu – nawet kilkanaście gramów. Tym 
właściwościom wody lecznicze zawdzięczają swoje terapeutyczne działanie.

Czym jest krenoterapia?
Krenoterapią nazywa się leczenie za pomocą wód mineralnych. Obej-

muje ona picie wody przez określony czas, w określonej ilości oraz tempera-
turze, o odpowiedniej porze w stosunku do posiłku, a co najważniejsze – pod 
nadzorem i na zlecenie lekarza. Wody mineralne spożywane w czasie terapii 
mogą wywierać miejscowe działanie na przewód pokarmowy oraz działanie 
ogólne dzięki bardzo wysokiej przyswajalności zawartych w nich składników 
mineralnych. Wody lecznicze zwykle spożywane są w uzdrowiskach, bezpo-
średnio u źródeł, w trakcie leczenia sanatoryjnego, które zwykle realizowane 
jest przez 21 dni. W przypadku chorób przewlekłych leczenie kontynuuje się 
w domu z wykorzystaniem wód butelkowanych, przepisanych przez lekarza.

Jakie wody lecznicze są dostępne  
w sprzedaży?
Wiele wód leczniczych dostępnych jest w  hurtowniach farmaceutycz-

nych i aptekach:



21Farmacja Krakowska  3 / 2015

Co aptekarz wiedzieć powinien

1. Franciszek (dawkowanie: 2–3 razy dziennie po 200 ml, około 0,5 h 
przed posiłkiem). Odznacza się wysoką zawartością jonów, a w szcze-
gólności wodorowęglanów, które utrzymują równowagę kwasową 
w żołądku oraz jelitach i przyspieszają trawienie. Może zatem łago-
dzić objawy i leczyć chorobę wrzodową, nieżyty żołądka, dwunast-
nicy i  dróg żółciowych. Zaleca się ją osobom odchudzającym się 
oraz cierpiącym na zaparcia, ponieważ wspomaga trawienie. Może 
być również stosowana u  osób z  niedoborem jodu i  cierpiącym na 
niedoczynność tarczycy, gdyż zawiera blisko 3 mg tego pierwiastka 
w litrze, podczas gdy w jednej dawce popularnego suplementu diety 
z jodem Kelp znajduje się 150 µg jodu, co pokrywa 100% dziennego 
zapotrzebowania dla osoby dorosłej. Woda ta łagodzi również skutki 
nadużywania alkoholu, uzupełniając tracone podczas jego zwiększo-
nego spożycia elektrolity.

2. Henryk (dawkowanie: 3–4 razy dziennie po 200–250 ml, około 0,5 h 
przed posiłkiem). Wskazana jest w  chorobach dwunastnicy, wrzo-
dach żołądka oraz zaburzeniach przemiany materii. Poleca się ją 
chorym na cukrzycę, ponieważ obniża poziom cukru we krwi, a także 
osobom cierpiącym na nadkwasotę i  niedobór jodu. Obecne w  tej 
wodzie wodorowęglany przyczyniają się do obniżenia ilości glukozy 
we krwi i w moczu oraz do prawidłowego działania insuliny na or-
ganizm. Obecność anionu jodkowego w wyższym stężeniu pomaga 
uzupełniać niedobory tego pierwiastka w organizmie.

3. Jan (dawkowanie: 3 razy dziennie po 250 ml, około 0,5 h przed po-
siłkiem). Jest szczawą wodorowęglanowo-wapniową. Znana jest ze 
swojego silnego działania moczopędnego, wynikającego z obecności 
odpowiedniej proporcji pierwiastków wpływających na aktywność 
enzymów, które działają na gospodarkę wodną organizmu. Polscy 
urolodzy udowodnili, że podawanie tej wody potęguje w znacznym 
stopniu wydalenie z moczem soli wapniowych, fosforanowych i ma-
gnezowych, które są głównym budulcem kamieni nerkowych. Może 
być również stosowana w leczeniu innych schorzeń nerek i dróg mo-
czowych oraz cukrzycy i miażdżycy. Pita w połączeniu z wodą Zuber 
obniża skutecznie poziom cholesterolu we krwi.

4. Józef (dawkowanie: 1,5–2 l wody w ciągu doby po 200–300 ml – więk-
sza część przed południem, mniejsza wieczorem). Woda ta zalecana 
jest w stanach zapalnych dróg moczowych oraz kamicy nerkowej. Jej 
zharmonizowany skład zapewnia skuteczność w  leczeniu schorzeń 
urologicznych i pomaga oczyszczać nerki.
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5. Słotwinka. Należy ją stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, nie dłu-
żej niż przez miesiąc. Woda ta cechuje się wysoką zawartością wapnia 
(250 mg/l), a  ten przyjmowany przez dłuższy czas w zwiększonych 
dawkach może prowadzić do powstawania kamieni nerkowych oraz 
zaburzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego. Największa ilość 
wapnia, wyróżniająca tę wodę spośród dostępnych wód leczniczych, 
sprawia, że może ona stanowić alternatywę dla suplementów diety, 
np. tabletek musujących Calcium C, które zawierają 180 mg tego 
pierwiastka w  jednej tabletce. Wysokie stężenie wapnia sprawia, że 
woda ta ma udowodnione działanie przeciwzapalne i  przeciwaler-
giczne. Jest to szczawa skuteczna w  leczeniu przewlekłego nieżytu 
przewodu pokarmowego, pomaga również usuwać gromadzące się 
w organizmie metale ciężkie. Zawiera dużą ilość magnezu – na po-
ziomie 259 mg/l – dlatego kilka jej porcji prawie całkowicie realizuje 
dzienną normę spożycia tego pierwiastka wynoszącą od 320 mg dla 
dorosłych kobiet do 420 mg dla dorosłych mężczyzn. Zatem spoży-
wanie tej wody może łagodzić skutki stresu i nadmierną pobudliwość, 
redukować skurcze oraz zapewnić prawidłową pracę serca. Dla po-
równania warto dodać, że popularne polskie wody mineralne zawie-
rają znacznie mniej magnezu i wapnia, zwykle od 5 do 100 mg/l. 

6. Wielka Pieniawa (dawkowanie: 2 razy dziennie po 250 ml, około 1 h 
przed posiłkiem i 1,5 h po posiłku). Woda ta stanowi doskonałe źró-
dło minerałów oraz zmniejsza nadpobudliwość i wrażliwość na stres 
ze względu na zawartość magnezu (22,9 mg/l). Odznacza się wysokim 
poziomem wapnia (221 mg/l), który zapobiega osteoporozie, zapew-
nia prawidłowe funkcjonowanie mięśni i pośredniczy w przesyłaniu 
impulsów nerwowych. Woda ta ma również udowodnione działanie 
lecznicze w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu je-
lita grubego oraz w zaburzeniach czynności dróg żółciowych, trzust-
ki, a także układu krwionośnego.

7. Zuber (dawkowanie: 3 razy dziennie, około 0,5 h przed posiłkiem, 
rozpuścić 0,5 szklanki wody Zuber w 0,5 szklanki ciepłej wody). Za-
leca się, aby nie spożywać surowych owoców i  warzyw na godzinę 
przed przyjęciem wody. Odpowiednia w leczeniu choroby wrzodowej 
żołądka oraz dwunastnicy, zwalcza również nadkwasotę, leczy drogi 
żółciowe i wątrobę, ponieważ cechuje ją – podobnie jak wodę Fran-
ciszek – bardzo wysoka zawartość wodorowęglanów (18549,5 mg/l). 
Ma też udowodnione korzystne działanie na poziom cholesterolu 
i cukru we krwi, co może być wynikiem wysokiej zawartości magne-
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zu (ogranicza wchłanianie do organizmu niekorzystnych tłuszczów 
nasyconych) oraz wodorowęglanów, które zapewniają odpowiednie 
stężenie glukozy we krwi. Dla porównania: tabletka popularnego 
preparatu Aspargin zawiera 17 mg magnezu i 54 mg potasu. Wodę 
Zuber, z zawartością 331,3 mg magnezu oraz 320 mg potasu w litrze, 
można więc próbować wykorzystać jako zamiennik suplementów 
diety bądź terapię wspomagającą przy niedoborach związków mine-
ralnych.

Zanim sięgniesz po wodę leczniczą…
O  właściwościach prozdrowotnych wody leczniczej decyduje jej skład 

jonowy. Z podanych przykładów widać, że wody te zawierają niejednokrot-
nie bardzo duże ilości anionów i kationów. Dzięki temu zapewniamy wysoką 
podaż potrzebnych w  danym schorzeniu składników. Tak duże zawartości 
składników mineralnych mogą jednak, podobnie jak leki i suplementy diety, 
mieć negatywne dla naszego zdrowia konsekwencje, o  czym powinniśmy 
bezwzględnie pamiętać. Na przykład osoby cierpiące na nadciśnienie nie 
powinny sięgać po wody lecznicze, które w  zalecanych przez producenta 
dawkach dostarczają ponad 1500 mg sodu dziennie. Długotrwałe przyjmo-
wanie nadmiernych ilości wapnia, na poziomie wyższym niż 800–1200 mg 
dziennie, może zwiększyć ryzyko powstawania kamieni nerkowych z powodu 
większego wydalania tego pierwiastka z moczem. Nadmiar przyjmowanego 
magnezu (ponad 300 mg dziennie), który występuje w połączeniu z nieprawi-
dłowym funkcjonowaniem nerek, może się przyczynić do wywołania efektu 
przeczyszczającego, a także spowodować zaburzenia w czynności oddecho-
wej i akcji serca. Również obecne w wodach chlorki, przy zbyt wysokim spo-
życiu (ponad 250 mg dziennie), zaburzają gospodarkę wodno-elektrolitową 
organizmu, mogąc wywołać niepożądane skutki, takie jak: skurcze mięśni, 
zawroty głowy, omdlenia czy pogorszenie się stanu osób cierpiących na cho-
roby serca.

Piśmiennictwo u autorki.
mgr inż. Marta Kwiatkowska
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Nowelizacja ustawy  
Prawo farmaceutyczne 
i innych ustaw

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne1 weszła w życie 12 lip-
ca 2015 roku2. Wprowadzono szereg istotnych zmian, które 
znacząco wpływają na działalność w zakresie obrotu produkta-

mi leczniczymi. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć następujące:
1. Obowiązek składania zamówień w formie pisemnej. Zgodnie z przepisem 

art. 36z ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne apteki zobowiązane są do skła-
dania zamówień na zapotrzebowanie w formie pisemnej lub dokumentu 
elektronicznego doręczonego środkami komunikacji elektronicznej. Obo- 
wiązek złożenia zamówienia dotyczy produktów leczniczych, oprócz 
kategorii dostępności OTC, oraz refundowanych środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i refundowanych wyrobów me-
dycznych.

2. Obowiązek przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu 
kopii odmowy realizacji zamówienia. W celu realizacji tego obowiązku na 
stronie internetowej GIF został uruchomiony formularz III, który nale-
ży wysłać wraz z kopią odmowy realizacji zamówienia. Dotyczy to tylko 
tych leków, które znajdują się w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdro-
wia: „Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych 
brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Wykaz ma 
być ogłaszany co najmniej raz na dwa miesiące zgodnie z art. 78a ust. 14 
ustawy Prawo farmaceutyczne.

3. Obowiązek przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi far-
maceutycznemu. W przypadku gdy podmiot leczniczy prowadzący aptekę 
szpitalną, aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej nie może zapew-
nić dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego albo wyrobów medycznych stosowanych 

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

2  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 788).
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w przedsiębiorstwie tego podmiotu leczniczego, kierownik apteki lub działu 
farmacji szpitalnej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym wo-
jewódzkiego inspektora farmaceutycznego zgodnie z art. 95a ust. 3 ustawy  
Prawo farmaceutyczne.

4. Produkty lecznicze nabywane przez podmiot wykonujący działalność 
leczniczą mogą być zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne 
stosowane wyłącznie w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku uzyskania informacji o zbywaniu przez podmiot wykonu-
jący działalność leczniczą produktów leczniczych wbrew zakazowi okre-
ślonemu w ust. 5 organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zgodnie 
z art. 87 ust. 6 ustawy Prawo farmaceutyczne informują o tym właściwy 
organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

6. Zmiana w ustawie o działalności leczniczej3 – został dodany art. 111a 
w brzmieniu: „Organ prowadzący rejestr wszczyna kontrolę podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w przypadku otrzymania informacji 
określonej w art. 87 ust. 6 ustawy Prawo farmaceutyczne”. W przypadku 
zbywania produktów leczniczych wbrew przepisom organ prowadzący re-
jestr w drodze decyzji nakłada na podmiot wykonujący działalność leczni-
czą karę pieniężną w wysokości dwukrotnej wartości zbytych produktów 
leczniczych. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

7. Przejściowy obowiązek przekazywania informacji o przeprowadzonych 
transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych 
na żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej lub Ministra 
Zdrowia (obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku). Obowiązek wynikający 
z art. 95 ust. 1c obliguje do przekazywania danych określonych w ust. 1b, 
jak również do przedstawiania innych informacji dotyczących dostępno-
ści produktu leczniczego na żądanie Ministra Zdrowia lub organów Pań-
stwowej Inspekcji Farmaceutycznej w terminie dwóch dni roboczych od  
momentu otrzymania żądania, w zakresie w nim określonym. 

8. Wynikający z art. 95 ust. 1b obowiązek bieżącego przekazywania informa-
cji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunię-
ciach magazynowych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obro-
tu Produktami Leczniczymi (wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 roku).

Przewodniczący Komisji do spraw Aptek Szpitalnych 
Walenty Zajdel

3  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 
z późn. zm.).
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Zmiany w ustawie  
o przeciwdziałaniu  
narkomanii

1 lipca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2015 r. o zmia-
nie ustawy o  przeciwdziałaniu narkomani oraz niektórych innych ustaw1. 
Wprowadziła ona również zmiany w ustawie z 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne2. Zmiany zaczęły obowiązywać co do zasady od 1 lipca 2015 
roku, z wyjątkiem zmian wynikających z dodania art. 71a i art. 129e, które 
wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku.

Głównymi celami nowelizacji były objęcie kontrolą ustawową substancji 
chemicznych, które w  2010 roku stanowiły przedmiot obrotu handlowego 
w sklepach z tzw. dopalaczami, a w ostatnim czasie również w sklepach inter-
netowych, oraz dostosowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii do ustawy o działalności leczniczej, a także utworzenie przy ministrze 
właściwym do spraw zdrowia zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla 
zdrowia i życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoak-
tywnych.

W  ustawie o  przeciwdziałaniu narkomanii zmianie uległy załączniki 
nr 1 i 2, zawierające wykaz środków odurzających i substancji psychotropo-
wych.

W  szczególności art. 1 pkt 37 lit. c ustawy nowelizującej wprowadził 
zmiany w  załączniku nr 2 do ustawy – dodano do wykazu substancji psy-
chotropowych grupy IV-P następujące pozycje: tapentadol (poz. 65), zale-
plon (poz. 70), zopiklon (poz. 72). Recepty z preparatami zawierającymi te 

1  Ustawa z dnia 24 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875); por. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.).

2  Ustawa z  6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z  2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).



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



Leki z natury skuteczne

Tabletki uspokajające Labofarm®

 Lek tradycyjnie wskazany w przejściowych, łagodnych stanach 
napięcia nerwowego oraz okresowych trudnościach w zasypianiu. 
Produkt złożony. Tabletka. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki leku.

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

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

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

Valdix®

Echinerba®

Tabletki z czosnku Labofarm®

Salicortex®

– lek ułatwiający zasypianie

– lek o działaniu stymulującym układ odpornościowy organizmu

– lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym 

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

Skład jednej tabletki: wyciąg suchy z ziela jeżówki purpurowej (4,5-3,5 : 1) – 100 mg.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na rośliny z rodziny złożonych (Compositae), choroby prze-
biegające z zaburzeniami odporności: gruźlica, zakażenie wirusem HIV oraz AIDS, białaczki, cho-
roby autoimmunologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, choroby układowe tkanki łącznej  
(kolagenozy), immunosupresja.

Skład tabletki: cebule czosnku - 300 mg. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na czosnek.

Skład tabletki: kora wierzby – 330 mg. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korę wierzby, 
salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. w przeszłości obrzęk naczynioruchowy, 
skurcz oskrzeli lub przewlekła pokrzywka po zastosowaniu salicylanów lub innych niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych), astma, czynna choroba wrzodowa, trzeci trymestr ciąży, ciężkie zaburze-
nia wątroby i/lub nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, wrzód żołądka i/lub dwunastnicy, niedobór 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Nie stosować poniżej 18 roku życia.

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

 Lek tradycyjnie wskazanyjako środek pomocniczy w chorobach 
przeziębieniowych. 

 Lek tradycyjnie wskazany w profilaktyce miażdżycy, w łagodnych 
postaciach hiperlipidemii i hipercholesterolemii, w zapobieganiu 
starczym zmianom naczyń krwionośnych oraz w początkowym  
okresie infekcji górnych dróg oddechowych.

 Tradycyjnie stosowany w celu łagodzenia bólów kostno-stawowych o nie-
wielkim nasileniu, bólów głowy i gorączki towarzyszącej przeziębieniu. 

leki a nie su
p

lem

enty diety

tylkO leki LECZĄ
!

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.  

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. www.labofarm.pl
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Tabletki uspokajające Labofarm®

 Lek tradycyjnie wskazany w przejściowych, łagodnych stanach 
napięcia nerwowego oraz okresowych trudnościach w zasypianiu. 
Produkt złożony. Tabletka. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki leku.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
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– lek ułatwiający zasypianie

– lek o działaniu stymulującym układ odpornościowy organizmu

– lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym 
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Przeciwwskazania:  Nadwrażliwości na korzeń kozłka.
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substancje wystawione przed wejściem w  życie nowelizacji (przed 1 lipca 
2015 roku) można było realizować na starych zasadach w okresie ważności 
recepty. Recepty wystawiane od 1 lipca 2015 roku muszą spełniać wymogi dla 
recept na środki psychotropowe.

Wymienione produkty lecznicze podlegają ewidencji przewidzianej 
dla substancji psychotropowych grupy IV określonej w § 3 ust. 7–11 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i prepa-
ratów zawierających te środki lub substancje3.

W związku z omawianą nowelizacją nie zabrakło także innych zmian, 
istotnych przede wszystkim z punktu widzenia aptekarzy, w tym dotyczących 
wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. 

Od 1 lipca 2015 roku:
1. Nie jest dopuszczalna wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych 

wydawanych bez przepisu lekarza, których wydawanie ograniczone 
jest wiekiem pacjenta (art. 68 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne).

2. W  przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia farmaceuta, 
o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, może 
wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wyda-
wania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wy-
łączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i pre-
kursorów kategorii 1 (art. 96 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne).

3. W  razie wątpliwości co do wieku osoby, której wydaje się produkt 
leczniczy, w przypadku zakupu produktu leczniczego, którego wyda-
nie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta i  technik farmaceutyczny 
są uprawnieni do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek 
osoby. Jeśli taki dokument nie zostanie przedstawiony, produktu 
leczniczego nie wydaje się (art. 96 ust. 4a ustawy Prawo farmaceu-
tyczne).

4. Do zadań inspekcji farmaceutycznej należy m.in. kontrolowanie obro-
tu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekur-
sorami kategorii 1 i 4 (art. 109 pkt 6 ustawy Prawo farmaceutyczne).

5. Kto wbrew przepisowi art. 68 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne 
prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, których wy-
dawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta, podlega karze pieniężnej 
w wysokości do 500 000 zł (art. 129d ustawy Prawo farmaceutyczne).

3  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, 
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub 
substancje (Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1216 z późn. zm.).
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Z dniem 1 stycznia 2017 roku:
1. Wchodzi w życie art. 71a ustawy Prawo farmaceutyczne, dotyczący 

obrotu detalicznego produktami leczniczymi zawierającymi substan-
cje o działaniu psychoaktywnym. Zgodnie z tym przepisem:
– obrót detaliczny produktami leczniczymi zawierającymi w składzie 

substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w rozporządze-
niu, które zostanie wydane, mającymi kategorię dostępności „wy-
dawane bez przepisu lekarza – OTC”, mogą prowadzić wyłącznie 
apteki ogólnodostępne i punkty apteczne (ust. 1);

– wydawanie z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych pro-
duktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, w ramach jednora-
zowej sprzedaży podlega ograniczeniu ze względu na maksymalny 
poziom zawartości w  nich określonej substancji o  działaniu psy-
choaktywnym niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii 
w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, 
z wyłączeniem produktów leczniczych wydawanych z przepisu le-
karza (ust. 2);

– farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawiają wydania produk-
tu leczniczego, o  którym mowa w  ust. 1 lub 2, osobie, która nie 
ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uznają, że może on zostać wy-
korzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie 
dla zdrowia i życia (ust. 3);

– wydając produkt leczniczy, o którym mowa w ust. 1 lub 2, farma-
ceuta lub technik farmaceutyczny informują, że wydawany produkt 
leczniczy zawiera substancję psychoaktywną, i  podają pacjentowi 
informację na temat sposobu dawkowania oraz o możliwych zagro-
żeniach i działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem 
tego produktu leczniczego (ust. 4);

– minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządze-
nia wykaz substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymal-
ny poziom ich zawartości w  produkcie leczniczym niezbędny do 
przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bez-
piecznego leczenia dla jednej osoby, stanowiący ograniczenie w wy-
dawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży, 
mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz bezpieczeń-
stwo i  skuteczność stosowania produktów leczniczych, a  także  
sposób ich dawkowania (ust. 5).
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2. Wchodzi w  życie art. 129e ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie 
z którym karze pieniężnej w wysokości do 500 000 zł podlega ten, kto 
wbrew ograniczeniom, o których mowa w art. 71a ust. 2 (por. wyżej), 
wydaje produkt leczniczy.

Artykuł 8 ustawy nowelizującej stanowi, że:
1.  Produkt leczniczy, o którym mowa w art. 71a ust. 1 ustawy, o któ-

rej mowa w art. 3 (tj. ustawy Prawo farmaceutyczne), w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą (tj. ustawą nowelizującą), przekraczający 
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5 usta-
wy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
maksymalny poziom zawartości substancji o działaniu psychoaktyw-
nym, wprowadzony do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017 roku, jest 
wydawany z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w ilości 
do jednego opakowania danego produktu w  ramach jednorazowej 
sprzedaży (Uwaga! Ten ustęp wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku). 

2.  Do 31 grudnia 2016 roku w ramach jednorazowej sprzedaży wyda-
je się z  aptek ogólnodostępnych i  punktów aptecznych nie więcej 
niż jedno opakowanie danego produktu leczniczego zawierającego 
w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę, posiadają-
cego kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”. 

3.  Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawiają wydania produktu 
leczniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, osobie, która nie ukończy-
ła 18. roku życia, lub jeżeli uznają, że może on zostać wykorzystany 
w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia 
i życia (Uwaga! Ustępy 2 i 3 weszły w życie 1 lipca 2015 roku). 

Powyższa informacja stanowi prezentację jedynie wybranych zmian. 
Tekst ustawy nowelizującej dostępny jest na stronach internetowych Rzą-
dowego Centrum Legislacji (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/875/1) 
i tylko ten tekst ma moc wiążącą.

radca prawny Katarzyna Jasińska
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Działalność okręgowej  
komisji rewizyjnej

Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich1 okręgowa komisja rewi-
zyjna jest jednym z pięciu organów okręgowej izby aptekarskiej. 
Zadania i  kompetencje okręgowej komisji rewizyjnej określa 

art. 31 ustawy o  izbach aptekarskich. Należą do nich: kontrola finansowej 
i  gospodarczej działalności izby, przedstawianie okręgowemu zjazdowi ap-
tekarzy sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioskowanie o udzielenie 
absolutorium okręgowej radzie aptekarskiej. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna OIA w Krakowie w VI kadencji praco-
wała w składzie: mgr farm. Wojciech Stępień – Przewodniczący, mgr farm. 
Jolanta Gancarz, mgr farm. Jakub Kmiecik, mgr farm. Robert Wojtasz.

Zasady działania komisji określa regulamin uchwalony przez Okręgowy 
Zjazd Aptekarzy w Krakowie. Zgodnie z tym dokumentem komisja rewizyjna 
bada gospodarność i finansową działalność Okręgowej Rady Aptekarskiej pod 
względem celowości, racjonalności, legalności i rzetelności. W trakcie swoich 
czynności powinna uwzględniać również wytyczne i  zalecenia Okręgowego 
Zjazdu Aptekarzy w Krakowie i Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Do zadań ko-
misji należy również egzekwowanie wniosków pokontrolnych.

Komisja w  obecnej kadencji przeprowadzała kontrole działalności 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w  Krakowie z  częstotliwością mniej więcej 
trzy–cztery spotkania rocznie. Dotychczas odbyło się 12 posiedzeń komisji. 
Kontrole obejmowały: 
1. Sprawdzenie realizacji budżetu, a w szczególności takich pozycji koszto-

wych, jak: 
– 419 i 420 – energia i koszty eksploatacyjne;
– 421 – koszty telefonów;
– 423 – koszty ponoszone na szkolenia; 
– 426 – inne usługi obce (obsługa prawna sądu, obsługa prawna Izby, 

umowy-zlecenia, usługi menedżerskie, usługi remontowe itp.);
– 416 – koszty ponoszone na sprawozdawcze zjazdy aptekarskie;

1  Ustawa z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1429 z późn. zm.).
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– 431 i 445 – wynagrodzenia i narzuty;
– 463 – podróże służbowe; 
– 469 – pozostałe koszty (pikniki, nagrody, konkursy, rajdy, zawody, spo-

tkania z seniorami i inne tego typu imprezy). 
2. Sprawdzenie zabezpieczenia majątku Izby i weryfikacja sporządzanych 

protokołów kasacyjnych zużytego sprzętu i środków niematerialnych.
3. Analiza regulowania składek członkowskich. Komisja w 2012 roku zgła-

szała obawy dotyczące ściągalności składek i  proponowała opracowanie 
w tym celu odpowiednich mechanizmów. Prezes i Prezydium ORA podjęli 
odpowiednie działania i ściągalność składek znacznie wzrosła.

4. Sprawdzenie prawidłowości gospodarki materiałowej. Komisja systema-
tycznie analizowała poniesione wydatki na zakup komputerów, mebli 
i innych środków; nie wnosiła zastrzeżeń do ich celowości.

Każdorazowo wyniki kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami ujmowa-
ne były w protokole pokontrolnym, a Przewodniczący OKR zapoznawał z jej 
wynikami ORA. Natomiast roczne sprawozdanie z działalności Komisji Prze-
wodniczący składał Okręgowemu Zjazdowi Aptekarzy. Ponadto Przewodni-
czący OKR kierował pracami Komisji, zwoływał posiedzenia OKR i  prze-
wodniczył im, przekazywał Prezesowi ORA i Skarbnikowi ORA oraz NKR 
odpisy protokołów z posiedzeń Komisji, przedstawiał sprawozdania roczne 
Okręgowemu Zjazdowi Aptekarzy, a także z głosem doradczym uczestniczył 
w posiedzeniach ORA. 

W trakcie posiedzeń wielokrotnie zgłaszane były wnioski i zalecenia, np.:
– Komisja wnioskowała, żeby każda umowa związana z wydatkami finanso-

wymi Izby była pisemnie zaakceptowana przez Prawnika i Skarbnika;
– członkowie komisji sugerowali rozszerzenie działalności gospodarczej Izby 

w celu zwiększenia jej przychodów;
– Komisja wnioskowała, żeby projekt budżetu i  sprawozdanie z  jego reali-

zacji były bardziej szczegółowe i czytelne zarówno w części opisowej, jak 
i tabelarycznej;

– Komisja przedłożyła propozycję dotyczącą przedstawiania przez Skarbnika 
członkom ORA sprawozdań z realizacji budżetu raz na kwartał.

Te i pozostałe wnioski oraz zalecenia zostały wdrożone przez Prezydium 
ORA w Krakowie.

W swoich działaniach OKR współpracowała z NKR, m.in. uczestnicząc 
w organizowanych przez nią szkoleniach. 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIA w Krakowie
mgr farm. Wojciech Stępień
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Poseł na Sejm RP dr Łukasz Gibała złożył do Ministra Zdrowia 
kolejną interpelację w sprawie regulacji prawnych dotyczących 
aptek. W interpelacji pisze m.in.1:

Kolejny mankament polskiego systemu prawnego w zakresie dotyczą-
cym aptek związany jest z regulacją zawartą w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. 
Nr 45, poz. 271 ze zm.), która to regulacja jest niesprawiedliwa. Ust. 1 tego 
artykułu stanowi, co następuje: „Rozkład godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać 
dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne 
dni wolne od pracy”. Natomiast ust. 2 brzmi: „Rozkład godzin pracy ap-
tek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada 
powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego”. Z przepisów tych wy-
nika kompetencja rady powiatu do nakładania na apteki obowiązku świad-
czenia pracy także w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, co – jak 
zgodnie podkreślają aptekarze – zazwyczaj wiąże się z ponoszeniem strat 
finansowych. [...] Nadal zdecydowanie opowiadam się za tym, aby możli-
wości zobowiązywania określonych aptek do pracy w porach i w dniach, 
gdy jest to dla nich nieopłacalne (ale niezbędne z punktu widzenia osób 
potrzebujących leków), towarzyszył obowiązek partycypacji finansowej ze 
strony państwa. Nie może bowiem być tak, że nałożenie przez władzę pu-
bliczną na podmiot prywatny jakiegoś obowiązku, pociągającego za sobą 
koszty czy straty, nie zostaje zrównoważone przez tę władzę określoną 
rekompensatą finansową. Wcześniejszą interpelację w tej sprawie adreso-
wałem do Pana poprzednika na stanowisku Ministra Zdrowia. Obecnie zaś 
interesuje mnie, jak Pan zapatruje się na problem niedofinansowywanych 
przez państwo dyżurów aptek.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o od-
powiedź na następujące pytania: 

[...]
3. Czy można oczekiwać, iż Ministerstwo Zdrowia pod Pana kierow-

nictwem podejmie prace legislacyjne służące dodaniu do Prawa farma-
ceutycznego przepisów gwarantujących, iż państwo będzie partycypować 
w kosztach dyżurów aptek w porach nocnych oraz w niedziele, w święta 
i w inne dni wolne od pracy?

Z wyrazami szacunku
Łukasz Gibała
Poseł na Sejm RP

1  Pełny tekst interpelacji można znaleźć pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/Inter-
pelacjaTresc.xsp?key=6C727533&view=null, dostęp: 1.09.2015.
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Apteki Tarnowa  
na dawnej pocztówce

Zbiór kart pocztowych przedstawiających Tarnów jest bardzo uroz-
maicony pod względem tematycznym, nie natrafiono w nim 
jednak na pocztówki o tematyce stricte aptekarskiej. Na foto-

grafiach ukazujących ulice, place, różne uroczystości itp. czasem widnieje 
fronton lub szyld apteki. 

Zebranie i zaprezentowanie pocztówek obrazujących usytuowanie aptek 
w tym mieście stanowi cel niniejszego opracowania. Przegląd zbioru roz-
poczęto od ul. Krakowskiej, łączącej okolice dworca kolejowego z rynkiem. 
Mniej więcej w połowie jej długości znajdowała się apteka, a w niedużej odleg- 
łości od niej – Skład Farb i Materiałów Aptecznych oraz drogeria w kamie-
nicy Władysława Bracha (fot. 1–2). Na wprost pomnika Adama Mickiewicza 
przy pl. Kazimierza Wielkiego (dawniej Mały Rynek) mieściła się C.K. Apte-
ka Obwodowa. Nad jej drzwiami widniał herb Austro-Węgier (fot. 3). Jako 
uzupełnienie związane z tą apteką w artykule zamieszczono zdjęcie przedsta-
wiające pochodzące stamtąd firmowe pudełko na leki (fot. 4). Apteka mie-
ściła się również w jednej z okazałych kamienic przy pl. Sobieskiego, obok 
szkoły muzycznej i zakładu artykułów fotograficznych „Rembrandt” (fot. 5). 
Kolejna apteka funkcjonowała przy ul. Lwowskiej (fot. 6–7). 

O dawnych aptekach Tarnowa pisali także Jerzy Pertkiewicz (którego 
cytuje Maciej Bilek) i Maciej Bilek1. Pocztówki, na których widnieją fronton 
i szyld apteki, zostały zamieszczone również w albumie Marka Tomaszew-
skiego2. Niniejsza notatka stanowi przyczynek do poznania dziejów aptekar-
stwa w dawnym Tarnowie.

1  M. Bilek, Podwójny jubileusz tarnowskiej apteki, „Farmacja Krakowska” 2011, nr 1, s. 17–28; 
M. Bilek, Manuał magistra Kopffa, „Thesaurus Apothecarii”, nr 5, Rzeszów 2012, s. 7.

2  M. Tomaszewski, Tarnów. Wędrówka w przeszłość z kartą pocztową, Tarnów 2011.
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Fot. 1. Tarnów. Ul. Krakowska. Po prawej stronie ulicy szyld z napisem „Apteka”. Pocztówka 
z 1931 roku, Wyd. Sztuka, Kraków Depose 1931, nr 9 

Źródło: wszystkie przedmioty, których fotografie przedstawiono w artykule, pochodzą ze 
zbioru własnego autorów.

Fot. 2. Widok kamienicy W. Bracha w Tarnowie. Skład Farb i Materyałów Aptecznych. Dro-
guerya. Wyd. G. Gabrilowitsch, Frankfurt. Pocztówka ze stemplem z 22.05.1928, 3623 
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Fot. 3. Pomnik A. Mickiewicza w Tarnowie. Po prawej stronie placu na wprost latarni napis 
„Apteka”, a nad nim herb Austro-Węgier. Pocztówka bez daty. Nakł. i druk Z. Jelenia w Tar-
nowie 

Fot. 4. Pudełko firmowe na leki 
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Fot. 5. Tarnów. Plac Sobieskiego. Po lewej stronie placu napis „Apteka”. Pocztówka z 1915 
roku. Wyd. Sal. Mal. Polsk. Kraków, nr 1, 4485a 

Fot. 6. Tarnów. Ulica Lwowska. Po lewej stronie ulicy widoczny szyld z napisem „Apteka”. 
Pocztówka bez daty, nr 2277, W.S.T., SHEN 
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Fot. 7. Ul. Krakowska w Tarnowie (błędny podpis, powinno być: ul. Lwowska). Po lewej stro-
nie ulicy szyldy z napisem „Apteka”. Pocztówka bez daty. Nakł. Kamila Bauma w Tarnowie

Piśmiennictwo u autorów.
Bożena Sawicka-Wiśniewska 

Ryszard Wiśniewski3

3  Autorzy są emerytowanymi pracownikami służby zdrowia. Bożena Sawicka-Wiśniewska jest 
farmaceutką, a Ryszard Wiśniewski biologiem. Interesują się historią aptek głównie z terenów 
kresów południowo-wschodnich. Ich pasję stanowią kolekcjonowanie pocztówek obrazują-
cych apteki i opracowywanie informacji o przedstawianych obiektach. Serdecznie dziękuję 
Autorom za przesłany artykuł i możliwość jego opublikowania w „Farmacji Krakowskiej”.
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W dziewięćdziesiątą  
rocznicę urodzin profesora 
Leszka Krówczyńskiego

Wsierpniu bieżącego roku obchodzimy 90-lecie urodzin po- 
staci znanej każdemu farmaceucie kończącemu studia far-
maceutyczne w Krakowie: profesora Leszka Krówczyńskie-

go (1925–1996), autora niezastąpionych skryptów do ćwiczeń z  receptury 
oraz nie mniej cenionych podręczników z zakresu farmacji stosowanej i bio-
farmacji. Rocznica ta niech będzie okazją, by przypomnieć postać słynnego 
krakowskiego profesora. 

Leszek Krówczyński był synem Stanisława, krakowskiego aptekarza. Sta-
nisław Krówczyński urodził się w 1882 roku. Studia farmaceutyczne ukończył 
w Krakowie w 1911 roku. Od 1913 roku był współwłaścicielem, a od 1916 –  
kierownikiem słynnej apteki Pod Złotą Głową przy krakowskim Rynku. 
W środowisku aptekarskim powszechnie go szanowano i uznawano za za-
miłowanego farmaceutę. Był także działaczem zawodowym, m.in. członkiem 
komisji egzaminacyjnej i skarbnikiem Gremium Aptekarzy Małopolski Za-
chodniej, członkiem zarządu krakowskiego Oddziału Polskiego Powszech-
nego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz członkiem założycielem Towa-
rzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych. Instytucja ta stawiała sobie za 
cel finansowe wspieranie naukowej i dydaktycznej działalności krakowskiego 
Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W instytucji tej 
Krówczyński wchodził w skład m.in. zarządu i komisji rewizyjnej. 

W okresie powojennym magister Stanisław Krówczyński nadal udzielał 
się zawodowo, tym razem jako członek krakowskiej Okręgowej Izby Aptekar-
skiej. W czasie pierwszej kadencji był członkiem zarządu OIA, a w drugiej –  
członkiem Komisji Rewizyjnej. Kierował także pracami tzw. komisji weryfi-
kacyjnej, która miała według sprawozdania OIA zamieszczonego w „Farmacji  
Polskiej” spowodować nieodwołalne zamknięcie „furty zawodu dla ludzi, 
którzy w czasie okupacji nie udokumentowali swej polskości w jakikolwiek 
sposób”. Był także – po raz drugi – członkiem założycielem reaktywowanego 
po II wojnie światowej Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych.
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Stanisław Krówczyński zmarł 8 września 1967 roku. Wieloletni dyrek-
tor krakowskiego Muzeum Farmacji, profesor Wojciech Roeske, z wielkim 
szacunkiem wspominał tę zasłużoną dla krakowskiego aptekarstwa postać, 
sugerując jednocześnie istotny wpływ na syna: „oddany całym życiem za-
wodowi farmaceutycznemu, czynnie z nim współpracując, w pełni doceniał 
społeczną ważność i  rolę farmacji, stąd umiłowania swoje potrafił przelać 
i zwielokrotnić w pokoleniu sobie najbliższym i chyba to właśnie jest jedną 
z najcenniejszych jego życiowych zasług”.

Syn Stanisława – Leszek Krówczyński – urodził się 8 sierpnia 1925 roku 
w Krakowie. Po ukończeniu sześciu klas szkoły powszechnej im. św. Floriana 
w Krakowie, w 1937 roku, zapisał się do III Gimnazjum im. Króla Jana III 
Sobieskiego w  Krakowie i  w  chwili wybuchu wojny miał ukończone dwie 
klasy. Z chwilą wprowadzenia przez Niemców nakazu pracy rozpoczął pracę 
jako pomocnik introligatorski. Następnie, po ukończeniu szkół zawodowych 
(1 września 1940–28 czerwca 1941), rozpoczął naukę w Państwowej Szkole 
Chemotechników, gdzie 3 czerwca 1943 roku, po zdaniu egzaminu końco-
wego, uzyskał dyplom „technika-chemika”. Od 1 października 1943 roku do 
16 stycznia 1945 roku pracował jako asystent w Oddziale Państwowego Insty-
tutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki pod kierunkiem docenta Jana Robla. 
Według ogłoszonych na łamach „Farmacji Polskiej” wspomnień długolet-
niej współpracowniczki Krówczyńskiego – profesor Haliny Krasowskiej –  

Rada krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w latach 1945–1948. 
Magister Stanisław Krówczyński siedzi jako trzeci od lewej. Po jego 
prawej stronie profesor Marek Gatty-Kostyál, ówczesny przełożony 
syna – Leszka Krówczyńskiego

Źródło: ze zbiorów Anny Stabrawy.
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brał tam udział w „oczyszczaniu dokumentów i innych przedmiotów wyko-
panych z mogił Katynia, ich tajnym kopiowaniu i przekazywaniu drogami 
konspiracyjnymi do Londynu”.

Równocześnie kontynuował przerwaną naukę w gimnazjum na tajnych 
kompletach, dzięki czemu 21 sierpnia 1945 roku złożył egzamin dojrzałości 
i  rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już od 
pierwszego roku studiów pełnił obowiązki asystenta wolontariusza Zakła-
du Farmacji Stosowanej, a od 28 czerwca 1946 roku – młodszego asystenta 
kontraktowego. Szybko też zyskał sobie uznanie profesora Marka Gatty- 
-Kostyála, którego później niezmiennie nazywał swoim mistrzem. Równo-
cześnie Leszek Krówczyński udzielał się społecznie, m.in. jako członek Za-
rządu Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz 
krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, członek 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Związku Zielarskiego  
oraz Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Po uzyskaniu dyplomu magi-
stra farmacji 9 października 1949 został starszym asy-
stentem Zakładu Farmacji Stosowanej, odbywającym 
jednocześnie praktykę w ojcowskiej aptece Pod Złotą 
Głową.

Na łamach czasopism farmaceutycznych zaczęły 
się wówczas ukazywać pierwsze artykuły naukowe 
przyszłego profesora, m.in. Wartość lecznicza ważniej-
szych tojadów krajowych (1949, wspólnie z  Markiem 
Gatty-Kostyálem), Toksyczność ciał czynnych z Aco-
nitum variegatum (1949), Zawartość i jakość olejku 
w arcydzięglu lekarskim krajowym (1950), O akonity-
nie z Aconitum firmum Rchb. (1951), Z dziejów ewo-
lucji form farmaceutycznych (1951), Ważniejsze dane 
o szyszkojagodach jałowca (Fructus Juniperi) krajowe-
go pochodzenia oraz o olejku eterycznym otrzymanym z gałązek jałowca oraz 
Preparaty galenowe z pięciornika (1954). 4 lipca 1950 roku Leszek Krówczyń-
ski obronił pracę doktorską pt. O akonitynie z Aconitum firmum Rchb.

W 1952 roku Leszek Krówczyński przeniósł się do Warszawy. Początko-
wo pracował w Zakładzie Badania Żywności Państwowego Zakładu Higieny 
pod kierunkiem profesora Stanisława Krauzego, a następnie w Oddziale In-
stytutu Farmaceutycznego w Tarchominie, gdzie stanął na czele zespołu ba-
dawczego opracowującego metodę otrzymywania koncentratu wyciągu wą-
trobowego, mianowanego na zawartość witaminy B12. Jednocześnie w latach 
1954–1957 sprawował funkcję zastępcy profesora i pełniącego obowiązki kie-

Leszek Krówczyński 
jako asystent Zakładu 
Farmacji Stosowanej

Źródło: ze zbiorów 
Haliny Krasowskiej.
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rownika Zakładu Chemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Lublinie. 
15 grudnia 1956 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Farmacji Stoso-
wanej Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie. Owocem ówczesnych prac 
Krówczyńskiego były cztery patenty, jedno udoskonalenie techniczne oraz 
opublikowanie 32 prac eksperymentalnych. Opracował wówczas przyrząd 
do badania czasu całkowitej deformacji, topnienia i  rozpuszczania czopka, 
pozwalający na ocenę jakości tej postaci leku. Przyrząd ów, jako obowiązu-
jący, wprowadzony został do „Farmakopei Polskiej” IV i V oraz farmakopei 
węgierskiej i radzieckiej. 

W czasie pobytu w Warszawie Leszek Krówczyński był sekretarzem Sek-
cji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i członkiem 
kolegium redakcyjnego „Farmacji Polskiej”. W 1958 roku został sekretarzem 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i  jednocześ- 
nie sekretarzem redakcji „Acta Poloniae Pharmaceutica”. W maju 1962 roku  
na podstawie pracy Czas całkowitej deformacji czopka oraz zdolność uwal-
niania substancji leczniczych jako kryteria oceny współczesnych podłoży ha-
bilitował się w Krakowie pod kierunkiem profesora Marka Gatty-Kostyála. 
1 października 1964 roku Krówczyński został powołany na docenta etato-
wego i jednocześnie otrzymał nominację na stanowisko kierownika Katedry 
i Zakładu Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Krakowie.

Niezwykle szeroki zakres działań Leszka Krówczyńskiego był najbar-
dziej charakterystycznym rysem jego osobowości. W latach 50. i 60. wchodził 
w skład kolegium redakcyjnego „Farmacji Polskiej”, prowadząc w tym naj-
ważniejszym czasopiśmie zawodowym stałą rubrykę „Problemy farmaceuty 
praktyka”, w której odpowiadał na pytania spływające od aptekarzy z całej Pol-
ski, dotyczące nie tylko problemów w pracy recepturowej, ale także m.in. sche- 
matów farmakoterapii, zastosowania najnowszych leków (głównie zagranicz-
nych), jak również słownictwa i mianownictwa farmaceutycznego. W pięć lat 
po powołaniu na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Farmacji Stoso-
wanej Akademii Medycznej w Krakowie, 18 czerwca 1969 roku, uzyskał tytuł 
profesora nadzwyczajnego, w 1975 roku zaś – zwyczajnego. 

Po objęciu kierownictwa Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej przez 
Leszka Krówczyńskiego rewolucyjnie wręcz zmieniła się tematyka prac na-
ukowych. Jak pamiętamy, za czasów profesora Marka Gatty-Kostyála zaj-
mowano się głównie zagadnieniami fitochemicznymi, tymczasem profesor 
Krówczyński skierował pracę na całkowicie inne tory, odpowiadające ściśle 
nazwie katedry. Prace dotyczyły m.in. zagadnień trwałości leków, technologii 
tabletkowania, technologii kropli ocznych i przygotowywania płynów infuzyj-
nych. Druga połowa lat 60. i pierwsza połowa lat 70. były czasem największej 
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aktywności naukowej profesora Krówczyńskiego. Związana była ona z młodą 
wówczas dziedziną – biofarmacją, a przede wszystkim z badaniami nad szyb-
kością uwalniania substancji leczniczej z postaci leku. Profesor Krówczyński 
sam lub ze swym zespołem ogłosił kilkanaście podręczników i  skryptów. 

W latach 70. i 80. profesor Krówczyński poświęcił się niezwykle rozległej 
działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału Farmaceutycznego krakow-
skiej Akademii Medycznej. W  latach 1970–1972 był dziekanem wydziału, 
a w latach 1972–1981 – prorektorem do spraw nauki Akademii Medycznej. 
Współtworzył także ideę budowy nowego gmachu Wydziału Farmaceutycz-
nego w Prokocimiu. Leszek Krówczyński był bardzo aktywny w zakresie sze-
roko pojętej działalności zawodowej. W latach 1970–1976 piastował godność 
prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w okresie 1972–1976 był 
wiceprzewodniczącym, a w latach 1974–1984 przewodniczącym sekcji akade-

Strony tytułowe i okładki 
publikacji autorstwa 
profesora Krówczyńskiego 
oraz pod jego redakcją
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mickiej Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej. Od 1984 do 1992 roku 
sprawował funkcję wiceprezesa tej federacji. Był ponadto członkiem Rady Na-
ukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej (1970–1973 i 1981–1989), 
Rady Naukowej Instytutu Leków (1971–1991, w  tym w okresie 1981–1991 
jako przewodniczący), Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Farmaceutycz-
nego (1968–1992), Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
(1973–1982), sekcji medycznej Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw 
Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (1973–1982), Centralnej Ko-
misji do spraw Stopni i Tytułu Naukowego (1991–1993), Komisji Rejestracji 
Środków Farmaceutycznych (1992–1996), Komitetu Nauk i  Leku Polskiej 
Akademii Nauk (przewodniczący w  latach 1986–1996) oraz konsultantem 
naukowym Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” (1973–1996).

Profesor Leszek Krówczyński zawsze wykazywał najwyższy szacunek dla 
historii naszego zawodu, dbając o kultywowanie aptekarskich tradycji. Wy-
razem tego są liczne artykuły z zakresu historii farmacji oraz sekretarzowanie 
Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Ponadto 
w 50. rocznicę powstania Katedry Farmacji Stosowanej zorganizował w Kra-
kowie sesję naukową Komisji Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. 

Wśród licznych wyrazów uznania za zaangażowanie profesora na polu 
naukowym, dydaktycznym i zawodowym należy wymienić nadanie mu ty-
tułu członka honorowego przez towarzystwa farmaceutyczne: węgierskie, 
czechosłowackie, radzieckie, rumuńskie i bułgarskie, a także przyznanie od-
znaczeń państwowych, m.in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski 
(1976), Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1973) i  odznaki 
„Za wzorową pracę w służbie zdrowia” (1971). W 1977 roku krakowski Od-
dział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego odznaczył Krówczyńskie-
go Medalem im. Ignacego Łukasiewicza, a w 1980 roku nadał mu godność 
członka honorowego. 

W  1995 roku uroczyście obchodzono podwójny jubileusz profesora 
Krówczyńskiego: 70. urodzin i 50-lecia pracy zawodowej. 7 kwietnia tego roku 
w Muzeum Farmacji CM UJ odbyła się główna uroczystość połączona z se-
sją naukową. Spotkanie to okazało się ostatnią uroczystością, w której wziął 
udział profesor Krówczyński. Zmarł niecały rok później, 15 lipca 1996 roku, 
pełen sił i zapału do dalszej pracy organizacyjnej i naukowej. Na początku lat 
90. udało się jeszcze Leszkowi Krówczyńskiemu odzyskać ojcowską aptekę 
przy ul. Grodzkiej.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Immunologia i immunoterapia autorstwa trzech niemieckich naukow-
ców, pracowników uniwersytetów medycznych w Monachium i we Frank-
furcie nad Menem, to dzieło wyjątkowe i jednocześnie pierwsza taka książka 
na polskim rynku wydawniczym. Oprócz podstawowej wiedzy immunolo-
gicznej, pozwalającej zrozumieć mechanizmy związane z działaniem układu 
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odpornościowego, książka ta jest także źródłem fachowej wiedzy na temat 
szeroko pojętej immunoterapii.

Pierwsza część zawiera najważniejsze informacje dotyczące mechani-
zmów odpowiedzi wrodzonej i nabytej, a także interakcji komórek i czynników 
humoralnych. W drugiej części omówione zostały leki immunosupresyjne, 
immunostymulujące, szczepionki, przeciwciała oraz leki przeciwalergiczne. 
Dzięki temu jest to źródło wiedzy z zakresu farmakodynamiki, farmakokine-
tyki, wskazań do stosowania poszczególnych preparatów i innych aspektów 
niezbędnych w praktyce klinicznej. W książce przedstawiono również za-
gadnienia związane z metodami diagnostyki oraz otrzymywania preparatów 
immunologicznych.

Duża liczba szczegółowych i schematycznych rycin, tabel oraz ramek 
podsumowujących najważniejsze informacje, a także szczegółowa narracja 
tekstu, ułatwiają przekaz merytoryczny trudnej wiedzy, a dla zaawansowa-
nego w problematyce immunologii czytelnika stanowią prawdziwą ucztę 
intelektualną. Swoją wyjątkowość książka ta zawdzięcza również faktowi, iż 
zawarte są w niej liczne nowinki naukowe, zwykle niespotykane w innych 
publikacjach tego typu. Podręcznik Immunologia i immunoterapia będzie 
świetnym źródłem wiedzy zarówno dla lekarzy klinicystów, immunologów 
ogólnych, jak i studentów kierunków lekarskich, biologicznych, nauczycieli 
akademickich oraz farmakologów i farmaceutów. 

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.plw
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Dietetyka – wybrane  
zagadnienia  
cz. X

Żywienie i profilaktyka  
w chorobach jelita grubego
Nie ma chyba drugiego narządu wewnętrznego człowieka, którego 

poprawne funkcjonowanie byłoby bardziej uzależnione od prawidłowego 
sposobu odżywiania, jak jelito grube. Dlatego też szczególną rolę w leczeniu 
dietetycznym i dietoprofilaktyce chorób jelita grubego mogą odegrać farma-
ceuci. 

Zaparcia

Zaparcia są jednym z najpowszechniej występujących problemów zdro-
wotnych w krajach rozwiniętych. Ich najczęstszą przyczyną są utrwalające się 
niekorzystne nawyki żywieniowe, polegające na zmniejszeniu podaży owo-
ców i warzyw, w miejsce których spożywamy produkty mocno przetworzone, 
pozbawione błonnika, bogate zaś w cukry proste i kwasy tłuszczowe nasycone. 

Zgodnie z  powszechnie przyjętą definicją zaparciem nazywamy prze-
dłużone pozostawanie treści jelitowej w  obrębie przewodu pokarmowego 
(zazwyczaj w  jelicie grubym) lub też utrudnione wydalanie mas kałowych 
z końcowego odcinka przewodu pokarmowego, tzn. z odbytnicy. Wskutek 
dłuższego zalegania w jelicie grubym treść jelitowa ulega nadmiernemu za-
gęszczeniu (przez wchłanianie wody), stolec przez to zmniejsza objętość, staje 
się twardszy i  bardziej zbity. Zaparcia można podzielić na całkowicie nie-
groźne zaparcia przypadkowe, które powstają na skutek różnorakich sytuacji 
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życiowych, takich jak podróż, nagła zmiana sposobu odżywiania się. Inter-
wencji wymagają natomiast zaparcia przewlekłe, czyli zaburzenia, w których 
wypróżnienia odbywają się rzadziej niż co dwa–trzy dni, a kał oddawany jest 
z trudem, twardy i wysuszony. Ich najczęstszą przyczyną jest nieprawidłowy 
sposób odżywiania, związany z niską podażą produktów bogatych we włók-
no pokarmowe. Do zaparć przewlekłych prowadzą także: nieregularny tryb 
życia, choroby jelita grubego, choroby metaboliczne, endokrynologiczne lub 
neurologiczne, czynniki psychologiczne i długotrwałe unieruchomienie. Za-
parcia przewlekłe mogą być też konsekwencją stosowanych leków, najczęściej 
przeciwbiegunkowych, przeciwhistaminowych, niektórych leków psycho-
tropowych, opioidów, soli glinu, żelaza i  wapnia, jak również leków hipo-
tensyjnych. Paradoksalnie również długotrwałe przyjmowanie leków prze- 
czyszczających może prowadzić do poważnych zaparć. 

Zaparcia można ponadto podzielić na atoniczne i spastyczne. Te pierwsze 
powstają w  wyniku zmniejszenia napięcia ścian jelit i  zahamowania ruchów 
perystaltycznych. Ich przyczyną mogą być: siedzący tryb pracy, brak dodat-
kowego wysiłku fizycznego (np. gimnastyki), ignorowanie parcia na stolec 
lub przebyte choroby. W  razie ich wystąpienia zalecana jest dieta bogato-
resztkowa (bogatobłonnikowa), szczegółowo omówiona w  numerze 1/2014 
„Farmacji Krakowskiej”. Przypomnijmy zatem krótko, że można ją realizować 
przez odpowiednią podaż warzyw i owoców, najlepiej ze skórką oraz z jadal-
nymi pestkami (maliny, truskawki, jeżyny, agrest). Zalecane są także inne 
produkty bogatoresztkowe, np. ziarna zbóż, nasiona czy pieczywo razowe. 

Jak wspomniano powyżej, szczególną rolę w opiece nad pacjentami cier-
piącymi na zaparcia powinni odegrać farmaceuci, gdyż to właśnie w aptece, 
na skutek braku prawidłowej porady, rozpoczyna się błędne koło stosowania 
leków przeczyszczających. Powinniśmy zalecać w terapii zaparć dietę boga-
toresztkową, nie zaś bezkrytyczne wydawać preparaty przeczyszczające! Jed-
ną z najważniejszych porad, które należy pacjentom wówczas przekazywać, 
jest ta, aby dietę bogatoresztkową wprowadzać stopniowo, tak by zaadapto-
wać jelita do nowego składnika pożywienia i ich nie podrażnić. Bardzo wielu 
cierpiących na zaparcia pacjentów, których staramy się oduczyć przyjmowa-
nia leków przeczyszczających i przestawić na dietę bogatoresztkową, szyb-
ko rezygnuje z niej właśnie na skutek pośpiesznego zastosowania w diecie 
dużych ilości błonnika. Zadaniem farmaceuty powinno być zatem infor-
mowanie pacjentów o tym, aby produkty bogatoresztkowe wprowadzać do  
diety stopniowo! 

Kolejną poradą, którą powinniśmy przekazywać naszym pacjentom, jest 
zalecanie odpowiedniej ilości płynów, tak aby błonnik pęczniał, wypełniał 



Farmacja Krakowska  3 / 201552

Opieka farmaceutyczna

światło jelita i pobudzał ruchy perystaltyczne. Wysoka podaż błonnika może 
w przeciwnym razie wywołać poważne dolegliwości. Należy zatem spożywać 
napoje mleczne fermentowane, wody mineralne niegazowane, soki warzywne 
i owocowe, napary z ziół (dziurawiec, mięta, mniszek lekarski, koper włoski). 
Zalecane są również zupy na wywarach z kości. 

Produktami przeciwwskazanymi w  zaparciach są: kakao, mocna her-
bata, kisiele, gruszki, borówki, czerwone wino gronowe, produkty z  białej 
oczyszczonej mąki. Wspomagającą rolę w  stosunku do dietoterapii mogą 
odgrywać ćwiczenia fizyczne poprawiające napięcie tzw. tłoczni brzusznej.

Drugą grupą zaparć są zaparcia spastyczne, występujące najczęściej 
jako jeden z objawów zespołu jelita drażliwego. Związane są z nieprawidło-
wą, często nadmierną perystaltyką jelita grubego: obkurczona mięśniówka 
jelit nie reaguje prawidłowo na skurcze. Zaparciom spastycznym towarzyszy 
często uczucie wzdęcia i bólu. Dieta powinna oszczędzać jelito grube, a jed-
nocześnie dostarczać odpowiedniej ilości treści pokarmowej. Ważne jest, by 
masy kałowe miały odpowiednią objętość, tak aby skurcze nie odbywały się 
przy „pustym” jelicie. Dieta wdrażana w przebiegu zaparć spastycznych jest 
przeciwieństwem diety stosowanej w zaparciach atonicznych. Powinny się 
na nią składać jak najmniejsze ilości błonnika pokarmowego. Nie powinna 
także zawierać produktów mocno pobudzających perystaltykę jelita gru-
bego. Wskazane są owoce i warzywa, ale tylko te o delikatnej konsystencji, 
a najlepiej w postaci soków i przecierów. Należy wykluczyć warzywa strącz-
kowe, cebulę, niedojrzałe owoce, owoce suszone oraz owoce z  drobnymi 
jadalnymi pestkami, chleb razowy, otręby, sery pleśniowe, ostre przyprawy. 
Ponadto wskazane jest podawanie jako środków rozkurczających naparów 
z ziół, np. rumianku.

Po ustąpieniu zaparć spastycznych powinno się powoli i  stopniowo 
wprowadzać do diety błonnik pokarmowy. Z kolei w przypadku ustąpienia 
zaparć atonicznych ilość błonnika pokarmowego nie powinna ulec zmniej-
szeniu, tak aby nie wystąpił nawrót niekorzystnych objawów.

Uchyłki jelita grubego

Najgroźniejszą konsekwencją zaparć i diety ubogoresztkowej jest uchył-
kowatość jelita grubego. Dochodzi wówczas do częściowego wypełnienia 
światła jelita małymi grudkami twardego, suchego i trudnego do przemiesz-
czenia kału. Powoduje to zaburzenie perystaltyki jelita grubego, a w wyniku 
zaburzeń ruchów segmentowych może dojść do zamknięcia w czasie skurczu 
krótkich fragmentów jelita, czego rezultatem jest powstanie pod wpływem 
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zwiększonego ciśnienia uwypukleń ściany jelita. W  powstałych w  ten spo-
sób uchyłkach ściany jelita mogą się gromadzić i zalegać małe grudki kału, 
przez co namnaża się patogenna mikroflora, powstają przetoki, ropnie i inne 
stany zapalne. W przypadku tego schorzenia najistotniejsza jest profilakty-
ka, polegająca na regularnym stosowaniu pokarmów bogatoresztkowych, 
zawierających większe ilości składników nierozpuszczalnych w wodzie, które 
przyspieszają i ułatwiają pasaż jelitowy przez zwiększenie jego perystaltyki. 
Z kolei dla osób już z powikłaniami spowodowanymi uchyłkami zaleca się 
dietę lekkostrawną.

Choroba nowotworowa jelita grubego

Przewlekłe zaparcia mogą po dłuższym czasie prowadzić do wystąpienia 
choroby nowotworowej jelita grubego, czyli raka okrężnicy, który w krajach 
uprzemysłowionych zajmuje drugie miejsce pod względem częstości zacho-
rowań po raku płuc u mężczyzn i raku sutka u kobiet, w Polsce zaś miejsce 
trzecie, za rakiem żołądka. Bezpośrednią przyczyną powstawania stanów 
patologicznych jest przedłużony czas kontaktu substancji rakotwórczych 
znajdujących się w masach kałowych ze ścianami okrężnicy. Zjawisko takie 
towarzyszy diecie ubogiej w błonnik, ponieważ dochodzi do niekorzystnych 
przemian, np. degradacji kwasów żółciowych i  steroli obojętnych do rako-
twórczego kwasu cholowego i  jego pochodnych. Zachodzą także procesy 
gnilne i rozkład związków azotowych przez patogenną mikroflorę jelitową. 
Pod wpływem zalegania i odwodnienia mas kałowych stężenie szkodliwych 
substancji wzrasta, a  czas ich oddziaływania drażniącego na ścianę jelit się 
wydłuża. Dodatkowo zaleganie mas kałowych przy diecie ubogiej w błonnik 
pokarmowy zaburza ruchomość jelita grubego, co z  kolei powoduje urazy 
ściany jelita, które sprzyjają inicjacji procesu nowotworzenia. 

Podstawowym orężem w walce z nowotworami jelita grubego jest pro-
filaktyka, polegająca na zwiększeniu ilości błonnika pokarmowego w diecie. 
Dzięki niemu dochodzi do rozcieńczenia i  zwiększenia objętości masy ka-
łowej, skrócenia pasażu jelitowego, szczególnie przy zwiększonym spożyciu 
produktów bogatych w  składniki błonnika nierozpuszczalne w  wodzie, 
a także rozwoju korzystnej mikroflory jelitowej i obniżenia odczynu kału, co 
z kolei hamuje bakteryjny rozkład niektórych składników pokarmowych do 
potencjalnych substancji rakotwórczych. Dodatkowo zwiększenie ilości błon-
nika pokarmowego w diecie zapobiega nowotworowi jelita grubego poprzez 
obecność w  produktach roślinnych witamin (E, C, β-karoten), składników 
mineralnych (selen, cynk) i  innych substancji (kwas kofeinowy, ferulowy, 
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cynamonowy, taniny i  inne związki fenolowe) o  właściwościach antyoksy-
dacyjnych, będących ważnym ogniwem w procesach zapobiegania reakcjom 
wolnorodnikowym.

Zespół jelita drażliwego

Kolejnym powszechnym w krajach wysoko uprzemysłowionych scho-
rzeniem jelita grubego jest tzw. zespół jelita drażliwego (nadpobudliwego). 
Według definicji jest to zespół stale występujących objawów chorobowych 
lub ich nawracanie przez co najmniej trzy miesiące. Na objawy te składają się 
bóle brzucha – najczęściej pojawiające się po posiłkach, w lewym podżebrzu 
lub lewym podbrzuszu, ustępujące po wypróżnieniu. Częstość wypróżniania 
i konsystencja stolca są zróżnicowane, począwszy od bolesnych biegunek (1/3 
chorych) do zaparć (2/3 chorych). Ponadto występuje uczucie parcia i nie-
pełnego wypróżnienia, a w kale widoczna jest domieszka śluzu. Wyróżnia się 
postać z zaparciami, z biegunkami i tzw. postać bólowo-skurczową. Czynni-
kami wywołującymi zespół jelita drażliwego mogą być przebyte stresy, napię-
cia społeczne, konflikty rodzinne, nadużywanie środków przeczyszczających, 
a  także czynniki środowiskowe, w  tym nieprawidłowe żywienie, przebyte 
ostre infekcje przewodu pokarmowego i robaczyce. W przebiegu schorzenia 
obserwuje się zaburzenia w funkcjonowaniu mięśni gładkich jelita grubego 
i  cienkiego, co wiąże się ze zmienioną czynnością motoryczną przewodu 
pokarmowego. Ponadto występuje nadreaktywność jelit, szczególnie jelita 
grubego, na bodźce, np. stres, rozciąganie, niektóre pokarmy. W czasie biegu-
nek wzrasta aktywność motoryczna jelit i pojawiają się spontaniczne, częste 
skurcze w okresach międzyposiłkowych. Z kolei w czasie zaparć występują 
narastające fale wolne, nieskoordynowane i  niepostępowe skurcze różnych 
segmentów jelita grubego oraz upośledzenie odruchu defekacji.

Leczenie zespołu jelita drażliwego opiera się na farmakoterapii, psy-
choterapii oraz dietoterapii, która powinna odgrywać bardzo ważną rolę. 
Leczenie dietetyczne jest zróżnicowane w  zależności od objawów. Ogólnie 
przyjmuje się, że posiłki powinny być małe ilościowo, ale spożywane często 
i regularnie. W czasie fazy z biegunką konieczne są dieta płynna i stopniowe 
przejście na dietę płynną wzmocnioną (patrz „Farmacja Krakowska” 3/2014) 
oraz eliminacja produktów mlecznych i ewentualne zastosowanie produktów 
mlecznych fermentowanych. Wyklucza się warzywa strączkowe i kapustne, 
razowe pieczywo, owoce cytrusowe, czekolady, gruszki, jagody, porzeczki, 
a także wszystkie produkty o silnych właściwościach alergizujących, takie jak: 
ryby, orzechy, produkty pszeniczne. Natomiast w postaciach przebiegających 
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z zaparciem należy rozważyć stosowanie diety bogatej w rozpuszczalne skład-
niki błonnika pokarmowego, pochodzące jednak wyłącznie z  produktów 
niepowodujących wzdęć i nadmiernej fermentacji w jelicie grubym. Trzeba 
uwzględnić większą liczbę dań na bazie żelatyny, budyniów, kisieli, produk-
tów zawierających agar i metylocelulozę. Nie należy jednorazowo spożywać 
dużych ilości surowych owoców i  warzyw; preferowane są przeciery, soki, 
warzywa i owoce gotowane, a przeciwwskazane takie owoce, jak: gruszki, po- 
rzeczki, jagody, a ponadto czekolada, napoje czekoladowe. Zaleca się wypi-
janie minimum dwóch litrów płynów dziennie, niepolecane są napoje ga-
zowane, napoje zimne lub bardzo gorące, zawierające kofeinę, jak również 
alkohol. Generalnie należy unikać potraw smażonych i  ostrych przypraw, 
a także wszystkich produktów tłustych. Preferowane powinny być oleje ro-
ślinne nieprzetworzone termicznie i tłuszcz mleczny.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Aptekarska w Krako-
wie podjęła uchwałę w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie w związ-
ku z wykonywaniem zawodu farmaceuty. Ubezpieczającym jest Ergo 
Hestia. Ubezpieczenie dotyczy osób, które nie mają zaległości ze 
składkami członkowskimi. 

Szczegóły co do zakresu ubezpieczenia, czasu obowiązywania 
oraz kwoty ubezpieczenia znajdują się na stronie OIA w Krakowie: 

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

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...

Korki aptekarskie. Zaistniały brak korków aptekarskich usunie się przez 
regularny i sprawiedliwy przydział do aptek, o czym doniesiemy później. Na 
razie zaleca się korki przecinać, a przy powtórce leków nakłaniać pacjentów 
do przynoszenia korków. 

 „Wiadomości Aptekarskie” z 1 lipca 1940 roku.

Pieczątki aptek – oznaczenie firmy. Podpada, że pieczątki i druki aptek 
zawierają jeszcze częściowo dawniejsze nazwy miast, powiatów i województw. 
Pieczątki należy natychmiast zmienić podług nowych granic dystryktów. 

Cukier dla celów aptecznych. Doniesiono mi, że cukier, przydzielony 
aptekom do wytwarzania preparatów farmaceutycznych i receptury, zużywa 
się na cele prywatne (w domowym gospodarstwie). Zwracam szczególną na 
to uwagę, że jest to postępowanie niewłaściwe. Kierownikom apteki, którzy 
zużyją cukier na pozaapteczne cele, odmówi się dalszych przydziałów. 

Reklamowanie środków leczniczych. Niniejszym uzależniam wszelkie 
reklamowanie środków leczniczych przez ogłoszenia w dziennikach i czaso-
pismach, przez ulotki itd. od każdorazowego zezwolenia przynależnego biura 
Izby Aptekarskiej. 

 „Wiadomości Aptekarskie” z 15 lipca 1940 roku.

Fabrykacja czekolady. Po dokładnym sprawdzeniu zapasów surowco-
wych w fabrykach czekolady Generalnego Gubernatorstwa można było zago-
spodarować surowym kakao tak, że fabryki czekolady będą mogły do końca 
roku 1941 fabrykację kontynuować. Uchwyceniem fabrykacji przetworów 
czekoladowych zamyka się drogę rozrzutności i paskarstwu w interesie ure-
gulowania zaopatrzenia Generalnego Gubernatorstwa. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 sierpnia 1940 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z dawnej apteki

Naczynia apteczne – puszki drewniane, Niemcy (?), XVIII wiek (?). Zbiory 
Muzeum Farmacji UJ CM (dar Apteki Społecznej nr 154 w Kłodzku, ul. Chro-
brego 5, przekazany w 1953 roku, nr inw. 2316).

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Tacama. (Tacamahaca) – prawdopodob-
nie Pulvis Tacamahacae, proszek z pestek 
owoców tropikalnego drzewa tamanu – 
Calophyllum tacamahaca Willd. Zarówno 
proszek, jak i olejek tamanu (Oleum Ta-
camahacae) wchodziły w skład dawnych 
preparatów leczniczych, np. Emplastrum 
stomachicum, syn. aromaticum, de Ta-
camahaca1. Olej tamanu to ceniony do 
dzisiaj środek o silnym działaniu przeciw-
zapalnym i przeciwbólowym, o szerokim 
spektrum zastosowania, wykorzystywany 
m.in. do leczenia zmian skórnych wywo-
łanych trądem. 

Patschouli. – paczulka wonna, syn. bro-
dziec paczulka (Pogostemon cablin Blanco 
Benth.), roślina tropikalna, z której otrzy-
muje się olejek paczulowy o działaniu 
przeciwzapalnym i antydepresyjnym, ale 
przede wszystkim jest to wartościowy 
utrwalacz perfum.

1 Pharmacopoea universalis, Bd. 2., Weimar 1846, s. 768.




