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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 
dr Barbara Jękot pełni dyżury: 
w poniedziałki od 10.00 do 16.45 
w czwartki od 12.00 do 16.45 
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 16.45 

wysokość składek członkowskich OIA 
• członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł 
•  emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę 

lub rentę 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 Apte-
karski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
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słowo Prezesa

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy!

W dniach 2–4 marca 2018 roku w Targanicach odbył 
się Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Aptekarski naszej 
Izby. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście:
• Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkow-

ska, która przybliżyła wyczerpująco zagadnienia, jakimi zajmuje się obecnie 
NRA, oraz stopień zaawansowania prac nad ustawami procedowanymi w Sej-
mie i komisjach sejmowych, ważnymi dla wykonywania naszego zawodu;

• Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Józef Łoś;
• Krajowy Konsultant ds. Analityki Farmaceutycznej, Prezes Oddziału Krakow-

skiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dr hab. Włodzimierz Opo-
ka, prof. UJ.

Podczas Zjazdu uhonorowane zostały osoby, które wyróżniły się w pracy 
na rzecz naszego samorządu aptekarskiego. „Laur aptekarski” otrzymali Prezes 
NRA mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz dr hab. Włodzimierz Opo-
ka, prof. UJ, a odznakę „Zasłużony dla środowiska aptekarskiego Małopolski” – 
mgr farm. Teresa Płoszczańska i mgr farm. Urszula Bodzoń. Jeszcze raz składam 
serdeczne gratulacje.

Dziękuję delegatom za obecność w Zjeździe. Dziękuję również sponsorom za 
wsparcie w jego zorganizowaniu.

Na zakończenie jeszcze jedna sprawa: proszę wszystkich farmaceutów 
o przełamywanie swych oporów w uczestniczeniu w zjazdach i zachęcam do 
większego zaangażowania w sprawy naszego samorządu.

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Ko-
leżankom i Kolegom życzę spełnienia się ich oczekiwań. Niech te świąteczne dni 
upłyną Wam w miłej rodzinnej atmosferze.

Prezes OrA w Krakowie
dr Barbara Jękot
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Za nami pierwszy kwartał nowego roku. Przed nami kolejne zmiany. Jedna z naj-
ważniejszych to wejście w życie od 25 maja 2018 roku rozporządzenia o ochro-
nie danych osobowych (RODO). Dla właścicieli aptek będzie się to wiązało 
z koniecznością wdrożenia procedur dotyczących ochrony danych osobowych. 
Jako Izba staraliśmy się wesprzeć aptekarzy i umożliwiliśmy odbycie płatnych 
szkoleń, które prowadzone były przez kancelarię prawną. Uczestnicy szkoleń 
zapoznali się z wymogami przewidzianymi w rozporządzeniu, otrzymali kom-
plet dokumentów niezbędnych do wdrożenia RODO, a także mogli skorzystać 
z konsultacji przy ich prawidłowym wypełnianiu. 

W naszym biuletynie też niewielkie zmiany. Zauważycie Państwo dwa nowe 
cykle: Wina antyczne i Przyprawy, które leczą, przyprawy, które szkodzą... Autor 
artykułów o przyprawach będzie chciał pokazać Czytelnikom przyprawy bardzo 
szeroko, również z punktu widzenia potencjalnego poradnictwa: ssanie goździ-
ków zamiast tabletek na ból gardła, napary z imbiru na migrenę i najgorsze prze-
ziębienie. Zwróci uwagę na lecznicze właściwości używanych obecnie przypraw 
i możliwość zastosowania ich przy przyrządzaniu potraw. Nie zabraknie prze-
stróg: gałka muszkatołowa jako twardy narkotyk, przyprawy działające poron-
nie… Mam nadzieję, że nawet osoby nieprzepadające za pieczeniem, gotowaniem 
czy przyrządzaniem posiłków ten temat zainteresuje. 

Ponadto w numerze szczególnie polecam artykuły w działach:
• Vademecum kierownika apteki, w którym omówione zostały zadania kierowni-

ka apteki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i aktów wyko-
nawczych;

• Apteka szpitalna, w którym omówiono zadania kierownika apteki szpitalnej 
w aspekcie poszerzonej listy usług farmaceutycznych oraz dodatkowych za-
dań przypisanych właśnie aptece szpitalnej; 

• Edukacja, w którym przedstawiono relacje uczestników staży dla farmaceutów 
w Hiszpanii, obrazujące rolę i zadania farmaceutów szpitalnych w tym kraju1.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę słonecznych, radosnych i rodzin-
nych Świąt Wielkanocnych.

redaktor naczelna
Elżbieta rząsa-Duran

1  Osobom, które zaciekawi temat, polecam zapoznanie się z szerszymi relacjami z tych 
staży opublikowanymi w „Aptekarzu Polskim” w numerach z listopada i grudnia 2017 
roku oraz stycznia 2018 roku, dostępnymi na stronie: http://www.aptekarzpolski.pl/
category/panel-aptekarza/farmacja-na-swiecie, dostęp: 1.03.2018.
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Kalendarium

4.11.2017  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Opieka farmaceutyczna 
od zaraz”. Organizator: opieka.farm sp. z o.o. Udział wzięli Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Aleksander Dymek

9.11.2017  Kraków – uroczystość otwarcia Polikliniki SPZOZ 5 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3. Udział wzięli 
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

9.11.2017  Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie
13.11.2017  Kraków – regionalne spotkanie ekspertów w sprawie zamiennictwa 

leków. Główny organizator: Polski Związek Pracodawców Przemysłu 
Farmaceutycznego. Patronat: NIA, URPL, PAN. Otwarcie: Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

13.11.2017  Kraków – spotkanie naukowo-szkoleniowe z zakresu onkologii. Organi-
zator: Oddział Krakowski PTFarm, Sekcja Farmacji Klinicznej oraz ORA 
w Krakowie. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

20.11.2017  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA 
20.11.2017  Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński
23.11.2017  Warszawa – spotkanie z przedstawicielami firmy KAMSOFT SA w spra-

wie obowiązków oraz wymagań, jakie stawia przed uczestnikami rynku 
wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produk-
tami Leczniczymi. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Bar-
bara Jękot

24.11.2017  Kraków – VI Konkurs Nalewek Własnej Receptury. Organizatorzy: ORA 
w Krakowie oraz OIL w Krakowie

27.11.2017  Kraków – spotkanie z seniorami z Miejskiego Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej w Krakowie Filia nr 2 w ramach programu „Długowieczni”. 
Prezentacja „Zioła i leki pochodzenia naturalnego w schorzeniach ukła-
du pokarmowego” – mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran. Udział wzięły 
mgr farm. Teresa Płoszczańska i mgr farm. Joanna Machalska

27.11.2017  Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
28.11.2017  Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
29.11.2017  Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
30.11.2017  Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
2.12.2017  Kraków – szkolenie w siedzibie OIA w Krakowie z procedur wprowadze-

nia ochrony danych osobowych w aptekach
5.12.2017  Warszawa – posiedzenie NRA
6.12.2017  Warszawa – inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej projektu 

Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi, realizującego mo-
del oparty na współpracy nauki z biznesem i stwarzającego możliwości 
zdobycia przez studentów kompleksowej wiedzy z branży Healthcare. Do 
pracy w Radzie i tworzenia kolejnych edycji projektu zostali zaproszeni 
mgr farm. Walenty Zajdel i mgr farm. Effiom Uman-Ntuk



Farmacja KraKowsKa  1 / 20188

Kalendarium

8.12.2017  Kraków – spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych. Udział 
wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

12.12.2017  Kraków – spotkanie z seniorami Miejskiego Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej w Krakowie Filia nr 4 w ramach programu „Długowieczni”. 
Prezentacja „Zioła i leki pochodzenia naturalnego w schorzeniach ukła-
du moczowo-płciowego i prostaty” – dr Barbara Jękot. Udział wzięli 
mgr farm. Jerzy Jasiński, mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Urszula Bodzoń

14.12.2017  Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
14.12.2017  Warszawa – Jubileusz 25-lecia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. 

Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot
14.12.2017  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
18.12.2017  Kraków – spotkanie opłatkowe w Collegium Medicum UJ. Udział wzięła 

Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
18.12.2017  Kraków – Małopolskie Spotkanie Opłatkowe. Udział wziął Wiceprezes 

ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński
19.12.2017  Kraków – spotkanie opłatkowe z Posłem Piotrem Serafinem. Udział wzię-

ła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot
19.12.2017  Kraków – spotkanie opłatkowe Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. 

Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot
20.12.2017  Kraków – spotkanie świąteczne z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceu-

tycznym w Krakowie mgr. farm. Józefem Łosiem. Udział wzięli Prezes 
ORA w Krakowie dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Jerzy Jasiński

20.12.2017  Kraków – spotkanie świąteczne w krakowskiej Farminie. Udział wzięli 
Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krako-
wie mgr farm. Jerzy Jasiński

21.12.2017  Kraków – spotkanie wigilijne Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kra-
kowie. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta 
Rząsa-Duran

5.01.2018  Warszawa – spotkanie w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie 
realizacji projektu P1. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara 
Jękot

12.01.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

13.01.2018  Kraków – konferencja „Farmacja szpitalna w praktyce”. Organizator: Za-
rząd Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji UJ CM. Udział wzięła 
Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

14.01.2018  Kraków – 10. jubileuszowy Noworoczny Koncert Aptekarzy „Najpiękniej-
sze walce świata” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 

19.01.2018  Kraków – karnawałowe spotkanie z seniorami zawodu. Udział wzięły 
Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Skarbnik ORA w Krakowie mgr farm. 
Małgorzata Lelito, Sekretarz ORA w Krakowie mgr farm. Maryla Lech
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19.01.2018  Kraków – spotkanie z okazji 125-lecia Samorządu Lekarskiego w Krako-
wie połączone z zakończeniem drugiej kadencji Prezesa OIL w Krakowie 
prof. dr. hab. Andrzeja Matyi. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie dr Bar-
bara Jękot

22.01.2018  Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

25.01.2018  Kraków – szkolenie „Homeopatia jako metoda leczenia”. Organizator: 
firma Boiron we współpracy z ORA w Krakowie. Z ramienia ORA udział 
wzięli Prezes dr Barbara Jękot i Wiceprezesi – mgr farm. Elżbieta Rząsa-
-Duran i mgr farm. Jerzy Jasiński

25.01.2018  Kraków – spotkanie noworoczne Krakowskiej Palestry. Udział wzięła 
Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

27.01.2018  Istebna – II Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Orga-
nizator zawodów: Śląska Okręgowa Izba Aptekarska oraz HURTAP

31.01.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

Z okazji nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych 
wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzymy, 

aby ten czas spędzili w gronie najbliższych, 
w atmosferze radości i życzliwości.

Okręgowa Rada Aptekarska 
i pracownicy biura 

Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie
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Wydarzenia

VI Konkurs nalewek własnej 
receptury 

24 listopada 2017 roku odbyła się VI edycja Konkursu Nalewek Własnej Recep-
tury. Wzorem lat ubiegłych organizatorami były Okręgowa Izba Aptekarska wraz 
z Okręgowa Izbą Lekarską w Krakowie. Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum 
Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesora Zbigniewa Beli uczestnicy kon-
kursu mieli możliwość się spotkać i zaprezentować swoje nalewki w Muzeum 
przy ul. Floriańskiej 23. Gości powitała i zaprosiła do degustacji nalewek Prezes 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie Barbara Jękot w towarzystwie Wice-
prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Dariusza Kościelniaka. 

W tym roku zgłoszono 27 nalewek, zarówno słodkich, jak i półwytrawnych 
i wytrawnych. Zgodnie z regulaminem w konkursie udział brały jedynie nalewki, 
które nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej. Wszystkie trunki były wybor-
ne – jury i publiczność mieli problem z wybraniem najlepszych. Niewątpliwą 
atrakcją tegorocznego konkursu były nalewki wykonane przez dr. Zygmunta 
Madejskiego, ze względu nie tylko na oryginalne smaki, ale też sposób ich wy-
eksponowania w przepięknych miniaturowych karafkach. Prezentowały się 
wspaniale wśród eksponatów Muzeum Farmacji. Doktor Madejski robi wspania-
łe nalewki i jest zapalonym kolekcjonerem zabytkowych karafek. 

Podobnie jak w ubiegłych latach w konkursie wzięli również udział przedsta-
wiciele innych izb aptekarskich. W tym roku gościliśmy twórców nalewek z Izb: 
Gdańskiej, Podkarpackiej i Śląskiej. 

Jury w składzie: Kazimiera Jakób-Doleżal (OIL), Przemysław Szybka (OIA), 
Joanna Piątkowska-Kowalik (OIA), Aleksander Dymek (OIA), po długiej dyskusji 
przyznało nagrody w następujących kategoriach:
1. Nagroda Główna Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej:

• Zygmunt Madejski (Miechów – OIL w Krakowie) – nalewka „Rokitnikowa”;
2. Nagroda Główna Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej:

• Lucyna Samborska (Rzeszów – Podkarpacka OIA) – nalewka „Malinówka”;
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3. Wyróżnienie Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej:
• Regina Marucha-Sznajder (Kraków – OIL w Krakowie) – nalewka wytrawna 

„Orzechówka lecznicza gorzka”;
• Lucyna Samborska (Rzeszów – Podkarpacka OIA) – nalewka słodka „Tru-

skawkowa”.
4. Wyróżnienie Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej:

• Zygmunt Madejski (Miechów – OIL w Krakowie) – nalewka wytrawna 
„Myśliwska”;

• Marek Lysko (Katowice – Śląska Izba Aptekarska) – nalewka słodka „Jeży-
nowa”.

5. Nagroda Specjalna:
• Justyna Raupuk (Gdynia – Gdańska OIA) – nalewka „Aroniowa LADY”.
Swoją nagrodę przyznała publiczność. Otrzymał ją Marcin Pawłowski (Kra-

ków – OIL w Krakowie) za nalewkę „Pigwa”.
Dziękujemy twórcom nalewek, jurorom i licznie przybyłym gościom!

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie organizuje 

III Mistrzostwa Polski 
Farmaceutów w Raftingu

Zawody odbędą się w dniach 25–27 maja 2018 roku 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Kolna”, 

położonym na terenie Bielańsko-Tynieckiego 
Parku Krajobrazowego.

Informacje szczegółowe dotyczące programu, regulaminu 
i warunków uczestnictwa będą zamieszczane na stronie naszej Izby.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zawodach  
lub wspierania zawodników!
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noworoczny Koncert Aptekarzy 
„najpiękniejsze walce świata”

14 stycznia 2018 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbył 
się Noworoczny Koncert Aptekarzy „Najpiękniejsze walce świata”. Patronat 
honorowy nad nim objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. 
Tegoroczny koncert był już dziesiątym wydarzeniem z tego cyklu. 

Zaproszonych gości, sponsorów i aptekarzy z rodzinami przywitały Prezes 
ORA w Krakowie dr Barbara Jękot oraz prowadząca koncert Jolanta Suder.  
Prezes przypomniała o jubileuszu i złożyła na ręce Pani Jolanty Suder serdeczne 
podziękowania dla niej oraz całej orkiestry za wspaniałą współpracę.

Tegoroczny koncert – tak jak poprzednie – był na bardzo wysokim poziomie 
artystycznym. Wystąpili soliści: Yuliya Ponomar (sopran), Ewelina Szybilska (so-
pran), Łukasz Gaj (tenor) i Jakub Oczkowski (tenor) oraz Orkiestra Straussow-
ska „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńki. W programie znalazły się utwory 
z najbardziej znanych oper, operetek, baletów oraz filmów. W ciągu czterech go-
dzin koncertu słuchacze mieli możliwość wysłuchania m.in. takich utworów, jak: 
Na wzgórzach Mandżurii Ilii Szatrowa, Odgłosy wiosny Johanna Straussa, walc 
z opery Faust Charles’a Gounoda, Walc kwiatów z Dziadka do orzechów, motywy 
z filmów Ptaki ciernistych krzewów, Noce i dnie, Trędowata.

Solistom i orkiestrze towarzyszył Chór Filharmonii Krakowskiej, który prze-
pięknie wykonał m.in. utwór Vangelisa z filmu Wyprawa do raju czy Va, pensiero 
z opery Giuseppe Verdiego Nabucco.

Głównym współorganizatorem była firma Farmina, a współorganizatorami 
firmy: HURTAP, Galfarm, 24 Management, Federacja Suplementów, Salus In-
ternational, Ekamedica, Boiron, Focuspharma, Amara, ICB Pharma, Medicare, 
Sanprobi, Opieka.farm.

Patronat medialny sprawowały: „Aptekarz Polski”, „Manager Apteki” oraz 
nazdrowie.pl.

Autorką scenariusza i prowadzącą była Jolanta Suder, a chór przygotowała 
Teresa Majka-Pacanek.

Przed koncertem jego uczestnicy wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy.

Prezes OrA w Krakowie
dr Barbara Jękot
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Karnawałowe spotkanie 
z seniorami zawodu

19 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne karnawałowe spotkanie przedstawi-
cieli Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z seniorami zawodu. Tym razem 
zaproponowaliśmy naszym emerytowanym koleżankom i kolegom spędzenie 
popołudnia w Krakowskim Forum Kultury mieszczącym się przy ul. Mikołaj-
skiej 2.

Seniorzy nie zawiedli – frekwencja była bardzo duża. Dla nas – organizato-
rów – to bardzo przyjemne, że osoby, które skończyły wykonywać zawód, ciągle 
utożsamiają się ze społecznością farmaceutów. Impreza podzielona została na 
dwie części: towarzyskie spotkanie przy ciastkach, kawie i herbacie oraz udział 
w spektaklu teatralnym. 

Z seniorami spotkały się Prezes ORA dr Barbara Jękot, Wiceprezes ORA 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Skarbnik ORA mgr farm. Małgorzata Lelito oraz 
Sekretarz mgr farm. Maryla Lech.

W imieniu ORA w Krakowie seniorów powitała i życzenia noworoczne zło-
żyła Małgorzata Lelito, która była też głównym organizatorem spotkania. Far-
maceuci dowiedzieli się również o możliwości wzięcia udziału w II Pielgrzymce 
Farmaceutów Krakowskich – do Portugalii, „Szlakiem św. Jakuba”, która odbę-
dzie się w dniach 28 maja–3 czerwca 2018 roku.

Głos zabrała także przedstawicielka Krakowskiego Forum Kultury, która 
krótko poinformowała o planach Forum na najbliższy okres.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością Prezes firmy Farmina sp. z o.o. Woj-
ciech Świderski wraz z małżonką Irminą Świderską. Sprawili oni niespodziankę, 
przekazując upominki naszym seniorom. 

O 19.00 uczestnicy spotkania przeszli do sali teatralnej, gdzie wystawiony 
został monodram Conora McPhersona pt. St. Nicholas. To opowieść wypalonego 
zawodowo krytyka teatralnego, który zakochuje się w aktorce. Podążając za mi-
łością, niespodziewanie spotyka wampiry. Jak wpłynęły na jego decyzje życiowe, 
mogliśmy się dowiedzieć ze sztuki. Spektakl był podsumowaniem 25-lecia pracy 
artystycznej wybitnego aktora Szymona Kuśmidera, odtwórcy głównej roli. 

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran
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II Puchar Polski Farmaceutów 
w narciarstwie Alpejskim

W sobotę 27 stycznia 2018 roku w Istebnej został rozegrany II Puchar Polski 
Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorami zawodów były Śląska 
Izba Aptekarska oraz hurtownia HURTAP, patronat objęła Naczelna Izba Apte-
karska, a patronat medialny – „Aptekarz Polski”.

Na starcie zawodów na stoku Złoty Groń stanęło prawie 130 uczestników: 
farmaceutów i przyjaciół farmacji. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: 
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes 
HURTAP SA Wiktor Napióra i Prezes ŚIA Piotr Brukiewicz. 

Zawody rozgrywane były w grupach: Farmaceuci, Przyjaciele farmacji, Junio-
rzy, Dzieci, Puchar Rodzin, Kategoria OPEN, Kategoria Snowboard z podziałem 
na kategorie wiekowe. Farmaceuci startowali w pięciu kategoriach wiekowych 
w grupie kobiet i mężczyzn.

Dopisały pogoda i humory. Nie zawiedli organizatorzy – impreza przygoto-
wana była bardzo dobrze.

Naszą Izbę reprezentowało ponad 30 osób. Zwarci i gotowi stanęliśmy do 
walki o dobre czasy. Oto nasze osiągnięcia w kategoriach:
• K5:

II miejsce – Małgorzata Lelito
III miejsce – Ewa Żółtek

• M2:
II miejsce – Effiom Uman-Ntuk 

• M3:
I miejsce – Sebastian Janik
II miejsce – Andrzej Snopkowski

• M4:
II miejsce – Przemysław Szybka

• M5:
III miejsce – Piotr Zając
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• M6:
III miejsce – Franciszek Krupa
Dyplom dla najstarszego uczestnika zawodów otrzymał członek naszej 

Izby – 79-letni Bolesław Cetnarowski. 
Zawody zakończyła impreza integracyjna w Karczmie „Ochodzita” w Konia-

kowie Pietraszynie.
Gratulacje dla wszystkich! Dziękujemy organizatorom za kolejne ciekawe 

i integrujące wydarzenie.

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito

Serdecznie zapraszamy wszystkich farmaceutów 
oraz ich rodziny na

II Pielgrzymkę 
Farmaceutów Krakowskich 

Tym razem ruszamy w kierunku Portugalii. Będzie okazja 
przejść kilka odcinków szlaku św. Jakuba. Dotrzemy aż do 
Santiago de Compostela. Nie ominiemy też sanktuarium 
w Fatimie. Z nami będzie można dojść na „koniec świata”, 
czyli do przylądka Cabo Finisterre. Na pielgrzymce znajdzie 
się czas na modlitwę, odpoczynek i integrację. Będzie nam 
towarzyszyć kapelan farmaceutów.

Pielgrzymka odbędzie się 
w dniach 28 maja–3 czerwca 2018 roku

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się 
na stronie Izby: 

http://oia.krakow.pl/storage/20180129_program_pielgrzymki.pdf
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Zadania kierownika  
apteki ogólnodostępnej, cz. 2

W numerze 4/2017 „Farmacji Krakowskiej” omówiłam podstawowe obowiązki 
kierownika apteki ogólnodostępnej wynikające z ustawy Prawo farmaceutycz-
ne1 i przepisów wykonawczych. W obecnym numerze prześledzę obowiązki 
kierownika apteki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii2 i wyda-
nych do niej aktów wykonawczych.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii mówi, że obrót detaliczny środka-
mi odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami będącymi 
produktami leczniczymi prowadzą apteki, zapewniając odpowiednie warunki 
ich przechowywania uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do tych 
środków i substancji. Obowiązkiem kierownika jest nadzór nad prawidłowym 
przechowywaniem takich preparatów. Środki odurzające, substancje psychotro-
powe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory katego-
rii 1 przechowywane są w aptece w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą, 
podmianą oraz zniszczeniem, przy czym środki odurzające grup I-N i II-N, sub-
stancje psychotropowe grupy II-P oraz preparaty zawierające te środki lub 
substancje należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych pomieszcze-
niach, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych trwale 
do ścian lub podłóg pomieszczenia, w miejscu niedostępnym dla pacjentów.

Ponieważ ustawa określa, że preparaty zawierające środki odurzające są 
wydawane z apteki wyłącznie na podstawie specjalnie oznakowanej recepty lub 
zapotrzebowania, a środki odurzające z grupy II-N i substancje psychotropowe 
z grup III-P i IV-P na podstawie recepty lub zapotrzebowania, to do kierownika 
apteki należy nadzór nad prawidłowym wydawaniem tych preparatów3. Dotyczy 
to wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia sprawie środków 

1  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 
z późn. zm.).

2  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 783.
3  Zagadnienia realizacji zapotrzebowań zostały omówione w: E. Rząsa-Duran, Prawidłowe 

przyjmowanie i realizacja zapotrzebowań, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 3, s. 16–22.
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odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i prepa-
ratów zawierających te środki lub substancje4, w szczególności dat ważności 
recept, sposobu zapisywania leków, ilości środków przepisanych na kurację. 
Należy również przypomnieć, że recepty, na których przepisano preparaty za-
wierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, 
przechowuje się oddzielnie, uporządkowane według dat realizacji, zabezpieczo-
ne przed kradzieżą, zamianą lub zniszczeniem.

Apteka prowadząca obrót środkami odurzającymi, substancjami psycho-
tropowymi oraz prekursorami prowadzi ewidencję ich przychodu i rozchodu. 
Prowadzenie ewidencji należy do obowiązków kierownika. Może on upoważnić 
do prowadzenia ewidencji zatrudnionego w aptece farmaceutę posiadającego 
co najmniej dwuletni staż pracy w aptece, który pisemnie wyraził na to zgodę5. 
Jeżeli kierownik nie upoważnił innego pracownika apteki do prowadzenia ewi-
dencji, to na czas nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą powinien 
upoważnić farmaceutę spełniającego warunki wcześniej wymienione (staż pra-
cy, pisemna zgoda) do jej prowadzenia.

Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy I-N i sub-
stancji psychotropowych grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki 
i substancje jest prowadzona w formie książki kontroli, która przed dokonaniem 
wpisów musi zostać przez kierownika apteki przedstawiona wojewódzkiemu 
inspektorowi farmaceutycznemu do zatwierdzenia (poprzez przesznurowanie 
i opieczętowanie) oraz zarejestrowania. Książka kontroli zawiera: 

1)  na stronie tytułowej ‒ nazwę i dokładny adres apteki, numer i datę 
wydania zezwolenia, kolejny numer książki oraz określenie organu 
zezwalającego;

2)  na kolejno ponumerowanych stronach ‒ odrębnie dla każdego 
środka odurzającego lub substancji psychotropowej, dla każdej ich 
postaci farmaceutycznej i dawki:
a) w odniesieniu do przychodu: 

• liczbę porządkową, 
• datę zakupu, 
• numer dowodu zakupu, 
• ilość zakupioną, wyrażoną w gramach lub sztukach6,

4  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odu-
rzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawiera-
jących te środki lub substancje (t.j. 2015 r. poz. 1889).

5 Tamże, §3.
6  W książce wpisujemy sztuki środków, np. tabletek, plastrów, czopków, a nie liczbę 

opakowań i analogicznie je rozchodowujemy – E.R.D.
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b) w odniesieniu do rozchodu: 
• liczbę porządkową, 
• datę wydania, 
• receptę lub zapotrzebowanie stanowiące podstawę wydania, 
• imię, nazwisko i numer lekarza wystawiającego receptę lub zapo-

trzebowanie, 
• imię i nazwisko pacjenta lub oznaczenie jednostki składającej za-

potrzebowanie, 
• ilość wydaną, wyrażoną w gramach lub sztukach, 

c) stan magazynowy po dostarczeniu lub wydaniu,
d) ewentualne uwagi7.

Książkę kontroli przechowuje się przez pięć lat, licząc od pierwszego dnia 
roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego 
wpisu. 

Ustawodawca zezwala na prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej 
pod warunkiem zastosowania bezpiecznego systemu komputerowego, gwaran-
tującego, że żadne zapisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą 
usuwane. W takim przypadku należy zachować zakres danych zgodny z ukła-
dem książki kontroli oraz dokonywać, co dwa tygodnie, wydruku prowadzonej 
ewidencji. Wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy powinny być kolejno 
ponumerowane, podpisane przez kierownika apteki i przechowywane przez 
pięć lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, 
w którym dokonano ostatniego wpisu. 

O fakcie prowadzenia ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz sub-
stancji psychotropowych grupy II-P w formie elektronicznej kierownik apteki 
zawiadamia na piśmie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w terminie 
siedmiu dni od dokonania pierwszego obrotu, który będzie ewidencjonowany 
w formie elektronicznej. 

Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N, substan-
cji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1 jest prowa-
dzona w postaci comiesięcznych zestawień, zawierających: międzynarodową 
nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, dawkę, postać farmaceu-
tyczną i wielkość opakowania; stan magazynowy na początku danego miesiąca; 
łączny przychód w ciągu danego miesiąca z podaniem ilości preparatu; łączny 

7  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odu-
rzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawiera-
jących te środki lub substancje, §3.
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rozchód w ciągu danego miesiąca z podaniem ilości preparatu i ilości recept lub 
zapotrzebowań; stan magazynowy na koniec danego miesiąca. 

Ewidencja ta może być prowadzona w formie elektronicznej pod warunkiem 
zastosowania bezpiecznego systemu komputerowego. W takim przypadku na-
leży zachować zakres danych zgodny z układem ewidencji oraz dokonywać, raz 
w miesiącu, wydruku prowadzonego zestawienia. Podpisane przez kierownika 
apteki wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy powinny być kolejno ponu-
merowane i przechowywane przez okres pięciu lat, liczony od pierwszego dnia 
roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego 
wpisu.

Warto też przypomnieć, że prawo przewiduje możliwość zwolnienia apteki 
z prowadzenia obrotu środkami odurzającymi grupy I-N i substancjami psy-
chotropowymi grupy II-P8. Na terenie naszego województwa zwolnienia może 
dokonać Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie 
wniosku kierownika apteki.

Szczególne zasady obowiązują aptekę w wypadku postępowania ze środka-
mi odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich 
mieszaninami oraz produktami leczniczymi, którym upłynął termin ważności, 
zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe 
lub prekursory kategorii 19. Muszą one być zabezpieczone przed niewłaściwym 
użyciem przez umieszczenie w zamkniętym pojemniku oklejonym banderolą 
„Do zniszczenia” i trzymane w wydzielonej szafie. Przed utylizacją fakt przeter-
minowania środków zgłasza się pisemnie do wojewódzkiego inspektora farma-
ceutycznego, podając: nazwę środka odurzającego, substancji psychotropowej, 
prekursora kategorii 1 lub nazwę międzynarodową produktu leczniczego, na-
zwę handlową, ilość, numer serii, datę ważności. Do czasu przekazania do znisz-
czenia środki należy zabezpieczyć przed niewłaściwym użyciem przez oplom-
bowanie w obecności wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (lub jego 
przedstawiciela). Sporządzony z tych czynności protokół zawierający informacje 
dotyczące przeterminowanych leków i określający termin, do którego należy do-
konać utylizacji, przekazuje się do firmy utylizującej wraz z przeterminowanymi 

8  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawo-
wych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. nr 187, poz. 1565), § 13 ust. 1.

9  Określa je rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami lecz-
niczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi 
w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory katego-
rii 2 (Dz.U. z 2012 r. poz. 236).



Farmacja KraKowsKa  1 / 201820

Vademecum kierownika apteki

lekami (protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 
apteka). 

Zniszczenia może dokonać jedynie podmiot posiadający zezwolenia na pro-
wadzenie utylizacji tego rodzaju środków. Utylizacja powinna być przeprowa-
dzona niezwłocznie po dostarczeniu przeterminowanych środków. Po uniesz-
kodliwieniu firma utylizująca sporządza protokół, którego dwa egzemplarze 
otrzymuje apteka. Protokół ma zawierać dane: oznaczenie przedsiębiorcy i miej-
sca przeprowadzenia zniszczenia; datę dostarczenia zamkniętych pojemników 
zbiorczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub pre-
kursory kategorii 1, ich mieszaniny lub produkty lecznicze do zniszczenia; okre-
ślenie stanu zamkniętych pojemników zbiorczych w chwili dostarczenia; datę 
przeprowadzenia zniszczenia; określenie ilości zniszczonych środków z adno-
tacją, czy zniszczenie było poprzedzone otworzeniem pojemników zbiorczych; 
przebieg procedury zniszczenia; datę sporządzenia; imię, nazwisko, stanowisko 
oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy 
i przedstawiciela apteki (jeżeli jest obecny przy zniszczeniu). W procesie uty-
lizacji może, ale nie musi uczestniczyć upoważniony przedstawiciel apteki, nie 
ma też obowiązku zawiadamiania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego 
o terminie utylizacji z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Kierownik apteki (lub 
osoba przez niego upoważniona) musi natomiast dostarczyć do Inspektora-
tu 1 egzemplarz protokołu zniszczenia. 

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran 

W Dzienniku Urzędowym 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
z dnia 4 grudnia 2017 roku został opublikowany komunikat 

prezesa Urzędu ustalający datę, od której obowiązują 
wymagania określone w Farmakopei Polskiej XI 2017. 
W zakresie wymagań narodowych FP XI 2017 będzie 

obowiązywać od 1 czerwca 2018 roku.
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Zadania kierownika  
apteki szpitalnej

W biuletynie 4/2017 Elżbieta Rząsa-Duran opisała podstawowe obowiązki kie-
rownika apteki ogólnodostępnej wynikające z ustawy Prawo farmaceutyczne1. 
W obecnym numerze zostaną omówione obowiązki kierownika apteki wyni-
kające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii2. Ponadto w przypadku aptek 
szpitalnych usługami farmaceutycznymi są również: 
• organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne; 
• przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych; 
• sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego; 
• sporządzanie produktów radiofarmaceutycznych. 

W aptekach szpitalnych poza świadczeniem usług farmaceutycznych prowa-
dzona jest ewidencja produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymy-
wanych w formie darowizny oraz ustalane są procedury wydawania produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych na oddziały oraz dla pacjenta. 

Kierownik apteki szpitalnej wchodzi w skład różnych zespołów interdyscy-
plinarnych, takich jak: 
• komitet kontroli zakażeń szpitalnych3; 
• zespół żywieniowy4; 
• komitet terapeutyczny, który jest ciałem doradczym dyrektora szpitala w za-

kresie: dostępności, zgodności z aktualną wiedzą medyczną, jakości, opła-
calności i bezpieczeństwa terapii prowadzonej w szpitalu; rolą komitetu jest 
nadzorowanie całokształtu prowadzonej w szpitalu farmakoterapii.

1  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 
z późn. zm.).

2  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 783).

3  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).

4  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 
z 2011 r. nr 202, poz. 1191).
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W przypadku przeterminowania się środków odurzających na oddziale 
wyznaczony lekarz przekazuje je wraz z protokołem do apteki szpitalnej. Nato-
miast w przypadku przeterminowania się na oddziale leków psychotropowych 
przekazuje je wraz z protokołem przekazania do apteki szpitalnej pielęgniarka 
oddziałowa. Następnie należy dokonać utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie.

Gdzie jesteśmy?

Należy podkreślić, że w ramach współpracy farmaceutów z lekarzami usługami 
farmaceutycznymi aptek szpitalnych są: 
• udział w racjonalizacji farmakoterapii; 
• współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki lekami i wyrobami medycz-

nymi w szpitalu; 
• udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala; 
• udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków. 

Zadania w wymienionych zakresach są realizowane przez farmaceutów 
szpitalnych, którzy pracują razem z lekarzami w następujących zespołach: komi-
tetach terapeutycznych, komitetach kontroli zakażeń szpitalnych, zespołach ży-
wieniowych, zespołach do spraw antybiotykoterapii, komisjach przetargowych.

Do czego powinniśmy dążyć?

Według międzynarodowych badań w Europie 6–12% hospitalizacji spowodowa-
nych jest błędami lekowymi. W związku z tak dużą skalą problemu sprawowanie 
profesjonalnej opieki farmaceutycznej w szpitalu w zakresie farmakoterapii ma 
ogromne znaczenie. W szpitalu obligatoryjnie powinien zostać powołany nowy 
etat: konsultant do spraw farmakoterapii. Funkcja te pełniona byłaby przez far-
maceutę szpitalnego posiadającego specjalizację w ramach świadczenia opieki 
farmaceutycznej. Do zadań konsultanta do spraw farmakoterapii należałyby 
w szczególności: 
1. Współuczestniczenie w tworzeniu polityki lekowej w szpitalu ze szczególnym 

uwzględnieniem antybiotykoterapii.
2. Dokonywanie przeglądów lekowych: 

• przy przyjęciu pacjenta do szpitala (wszystkie przyjmowane preparaty: 
zlecone przez lekarza, OTC, suplementy diety) oraz sporządzenie raportu 
dla lekarza prowadzącego; 

• w trakcie hospitalizacji i przy wypisie ze szpitala (we współpracy z leka-
rzem prowadzącym).
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3. Na podstawie danych z losowo wybranej dokumentacji medycznej dokony-
wanie okresowej oceny prowadzonej w szpitalu farmakoterapii, w szczegól-
ności: 
• zasadności stosowania leków; 
• częstości przypadków polipragmazji; 
• kombinacji terapeutycznych obarczonych dużym ryzykiem niekorzystnych 

interakcji; 
• częstości występujących powikłań polekowych; 
• częstości występujących błędów lekowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, najważniejszym kierunkiem opieki farmaceu-

tycznej w szpitalach byłaby standaryzacja bezpieczeństwa farmakoterapii pod-
czas hospitalizacji, co podnosiłoby poziom bezpieczeństwa pacjentów. 

Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych OIA w Krakowie
mgr farm. walenty Zajdel

W dniach 21–23 września 
w Popradzie (Słowacja) 

odbędzie się 

II Międzynarodowa Konferencja 
Nauk Farmaceutycznych i Medycznych 

Patronat honorowy nad nią objął 
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum 
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki.

Współorganizatorem konferencji jest 
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. 

Bliższe informacje na stronie internetowej: 
http://www.icpms-poprad.peryskop.h2.pl

Zapraszamy w imieniu organizatorów!
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Międzynarodowy Program 
Staży Zawodowych dla polskich 
farmaceutów

W listopadzie 2017 roku zdobyłam niezwykłe doświadczenie zawodowe: wzię-
łam udział w miesięcznym stażu w aptece szpitalnej w Hiszpanii. Program staży 
zawodowych dla polskich farmaceutów został zorganizowany przez Naczelną 
Izbę Aptekarską we współpracy z hiszpańskim Stowarzyszeniem Farmaceutów 
Szpitalnych. Staż odbywał się w szpitalu uniwersyteckim Germans Trias i Pujol 
w Badalonie. Miałam tam okazję poznać szczegóły pracy hiszpańskich farma- 
ceutów.

Organizacja pracy w hiszpańskiej aptece szpitalnej nie odbiega zbytnio od 
organizacji pracy w polskiej aptece. Zespołem farmaceutów zarządza kierownik, 
w aptece pracują farmaceuci specjaliści, rezydenci (farmaceuci w trakcie czte-
roletniego stażu zawodowego), technicy farmacji oraz personel pomocniczy – 
w mojej aptece było to około 60 osób/800 pacjentów.

Natomiast wiele obowiązków farmaceutów hiszpańskich w aptece szpitalnej 
znacząco różni się od obowiązków polskich farmaceutów.

recepta elektroniczna i system Unit Dose

Dużym ułatwieniem pracy jest powszechna w Hiszpanii recepta elektroniczna. 
Farmaceuta ma dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta: 
• recepty szpitalnej;
• historii medycznej, diagnostyki oraz hospitalizacji;
• wyników badań;
• recepty domowej, na której widnieją wszystkie leki, zarówno przyjmowane 

stale, jak i sporadycznie. 
Farmaceuta może nawet sprawdzić, czy jego pacjent wykupuje przepisane 

leki, a co za tym idzie zweryfikować jego stosowanie się do zaleceń lekarskich. 
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Farmaceuta ma również możliwość wysłania wiadomości do lekarza rodzinnego 
w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

Dostęp do recepty elektronicznej pacjenta posiada cały zespół medyczny 
opiekujący się pacjentem: lekarz pierwszego kontaktu, lekarz specjalista, lekarz 
ze szpitala, farmaceuta z apteki otwartej, farmaceuta szpitalny, pielęgniarka. 
Każdy z nich może zapisać swoje notatki, obserwacje i uwagi widoczne dla 
wszystkich specjalistów. 

Jednym z podstawowych obowiązków farmaceuty w aptece szpitalnej jest 
sprawdzenie recepty szpitalnej pacjenta – jej poprawności formalnej względem 
receptariusza szpitalnego, ale nie tylko: farmaceuta dokonuje przeglądu leków 
pod kątem interakcji lekowych, tego, czy przepisane leki uwzględniają funkcję 
nerek i aktualne poziomy elektrolitów pacjenta. Przykładowo, gdyby lekarz 
zlecił pacjentowi wlew z chlorkiem potasu, a poziom potasu w surowicy tego 
pacjenta wynosiłby 6 mmol/l, wówczas farmaceuta sprawdzający receptę ma 
możliwość natychmiastowej reakcji – telefonu do lekarza – aby uniknąć niebez-
piecznej hiperkaliemii. 

Leki są podzielone na dawki jednostkowe oraz wydawane indywidualnie 
dla każdego pacjenta w ilości potrzebnej na 24 godziny terapii. Pozwala to na 
zmniejszenie zapasów leków w aptece szpitalnej oraz ograniczenie ilości niewy-
korzystanych leków. 

Na oddziałach leki są wydawane z wózków transportowych Unit Dose, 
natomiast na oddziałach intensywnej opieki medycznej – z w pełni zautomaty-
zowanych stacji medycznych Pyxis.

Koncyliacje lekowe

Farmaceuci w aptece szpitalnej realizują program koncyliacji lekowych. Koncy-
liacja lekowa, czyli medication reconciliation, jest akcją zapoczątkowaną przez 
Światową Organizację Zdrowia, realizowaną poprzez narodowe resorty zdrowia 
różnych krajów. Jej celem jest standaryzacja bezpieczeństwa farmakoterapii 
podczas hospitalizacji, a przez to podniesienie stanu bezpieczeństwa pacjenta. 
Koncyliacja skutkuje ograniczeniem występowania działań niepożądanych, 
w szczególności tych wynikających z błędów w ordynacji lekarskiej.

Istotą koncyliacji jest rozmowa farmaceuty szpitalnego z pacjentem na od-
dziale. Podczas wywiadu farmaceuta pyta pacjenta, jak zażywane są leki, wery-
fikuje, czy to, co mówi pacjent, koresponduje z elektroniczną receptą domową 
pacjenta. Następnie farmaceuta analizuje, czy na recepcie szpitalnej zostały 
uwzględnione wszystkie leki zażywane przez pacjenta. W przypadku napotkania 
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nieprawidłowości, które nie mają uzasadnienia klinicznego, farmaceuta kontak-
tuje się z lekarzem w celu wyjaśnienia sytuacji. 

Przeprowadzenie procesu koncyliacji wymaga od farmaceuty dużej wiedzy 
oraz umiejętności klinicznych: znajomości patofizjologii chorób, ich terapii, wy-
tycznych dotyczących leczenia chorób przewlekłych oraz dokładnego działania 
leku na organizm.

Program koncyliacji lekowych to znakomity przykład tego, w jaki sposób 
farmaceuta może wykorzystać swoją wiedzę w praktyce klinicznej. 

Pediatria

W zespole farmaceutów szpitalnych pracuje specjalista farmacji pediatrycznej. 
Jego rolą jest zapewnienie, by pacjenci z oddziału pediatrycznego otrzymywali 
odpowiednie dawki leków, a noworodki na oddziale intensywnej terapii – odpo-
wiednie ilości płynów w zależności od masy ciała oraz wieku. Farmaceuta spraw-
dza każdy przepisany lek pod względem poprawności dawki obliczonej przez 
lekarza (również pod względem wskazań, po zapoznaniu się z historią choroby: 
przykładowo farmaceuta musi wiedzieć, że ampicylinę w dawce 100 mg/kg/dobę  
stosujemy tylko w zakażeniach dróg moczowych, a w dawce cztery razy więk-
szej – w zapaleniu płuc), a także zasadności przepisania. Na oddziale intensywnej 
terapii noworodka farmaceuta oblicza dawki leków (np. midazolamu, fentanylu 
czy dopaminy) podawanych w systemie ciągłym za pomocą pomp infuzyj-
nych. Zapoznaje się z wynikami pacjenta, a także zaproponowanym leczeniem. 
Uczestniczy w spotkaniach z lekarzami, na których omawiany jest szczegółowo 
każdy przypadek. Czynności te wykonuje na oddziale, co pozwala na aktywną 
współpracę z pozostałymi członkami zespołu medycznego. Wielokrotnie byłam 
świadkiem sytuacji, gdy lekarz prosił farmaceutę o radę odnośnie do leków. 
W przypadku wykrycia błędów w ordynacji lekarskiej farmaceuta niezwłocznie 
kontaktuje się z lekarzem. 

Opieka farmaceutyczna

Pacjenci leczeni ambulatoryjnie, otrzymujący leki w ramach programów leko-
wych objęci są opieką farmaceutyczną. Dotyczy to m.in. pacjentów zarażonych 
wirusem HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C, otrzymujących lecze-
nie biologiczne w przebiegu RZS, łuszczycy, choroby Leśniowskiego–Crohna, 
hipercholesterolemii rodzinnej, MS, leczonych erytropoetyną, leczonych hormo-
nem wzrostu.
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W aptece szpitalnej zostały wyznaczone gabinety do przyjęć pacjentów prze-
wlekle chorych. Każdy pacjent rozpoczynający lub zmieniający leczenie otrzy-
muje leki od farmaceuty na wizycie inicjującej. Podczas tej wizyty farmaceuta 
wyjaśnia pacjentowi:
• działanie leku;
• jak się zażywa lek, o jakiej porze dnia, czy z jedzeniem, czy bez;
• jak się wstrzykuje lek w przypadku postaci leku do wstrzyknięć podskórnych;
• jak się przechowuje lek;
• co zrobić, jeśli zapomniało się o przyjęciu dawki;
• możliwe efekty niepożądane;
• interakcje leku.

Po wizycie pacjent dostaje te informacje do domu w formie przejrzystej ulot-
ki, dzięki czemu wszystkie omówione aspekty terapii posiada w formie pisemnej.

W Hiszpanii praca farmaceuty szpitalnego jest postrzegana jako bardzo 
prestiżowa. Aby móc pracować w szpitalu, nie wystarczy dyplom ukończenia 
studiów farmaceutycznych. Po ukończeniu wydziału farmaceutycznego farma-
ceuci muszą zdać państwowy egzamin, obejmujący całość materiału ze studiów. 
W zależności od wyniku farmaceuta może się ubiegać o pracę w wybranej aptece 
szpitalnej. W większych szpitalach uniwersyteckich szansę na pracę mają tylko 
najlepsi, dlatego też wśród młodych farmaceutów popularny jest tzw. gap year – 
po studiach poświęcają cały rok na naukę do egzaminu. 

Podsumowując swoje spostrzeżenia, chcę zauważyć, że polscy farmaceuci 
posiadają ogromną wiedzę teoretyczną, dorównującą wiedzy farmaceutów hisz-
pańskich, natomiast od farmaceutów hiszpańskich możemy się uczyć, jak wyko-
rzystać tę wiedzę w praktyce, żeby lepiej dbać o bezpieczeństwo farmakoterapii 
polskiego pacjenta. 

mgr farm. Jagoda Jasińska

Komisja ds. integracji środowiska farmaceutycznego Okręgowej 
Rady Aptekarskiej w Krakowie zaprasza wszystkich chętnych 

do poprawienia kondycji fizycznej i kochających futbol 
na treningi piłki nożnej 

w poniedziałki w godzinach 21.30–23.00 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego, Kraków, os. Handlowe 4.
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Międzynarodowy Program 
Staży Zawodowych dla polskich 
farmaceutów

Od 2 do 27 października 2017 roku uczestniczyłem w stażu organizowanym 
przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria, który odbywałem w aptece szpitalnej w Hospital General Univer-
sitario de Elche w Hiszpanii. Było to dla mnie cenne doświadczenie zawodowe 
i dlatego chciałbym się krótko podzielić swoimi wrażeniami. 

Farmaceuta w Hiszpanii na równi z lekarzem uczestniczy w procesie lecze-
nia pacjenta. Opieka farmaceutyczna jest mocno rozwinięta na poszczególnych 
etapach pobytu pacjenta w szpitalu: w momencie przyjęcia, w trakcie pobytu na 
oddziale, a także – jeśli sytuacja tego wymaga – podczas kontynuacji leczenia 
w domu.

W momencie przyjęcia do szpitala na wniosek lekarza prowadzącego far-
maceuci dokonują przeglądów lekowych i decydują, które leki pacjent powinien 
przyjmować, a które nie są tak istotne z punktu widzenia terapeutycznego i moż-
na je odstawić na czas hospitalizacji. Znaczna część leków, zwłaszcza w przy-
padku pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym, stanowi zbędne ob-
ciążenie organizmu, dlatego opracowano tzw. przewodniki kontynuacji leczenia 
domowego, na bazie którego farmaceuta dokonuje przeglądów leków pacjenta 
i podejmuje decyzje, które leki należy kontynuować, a które lepiej odstawić na 
czas leczenia pacjenta w szpitalu.

Kolejna aktywność farmaceutów szpitalnych polega na ocenie podjętej far-
makoterapii poprzez monitorowanie poziomu leku we krwi. Dobrze wiemy, 
że dla skuteczności leczenia, zwłaszcza antybiotykoterapii, niezbędne jest od-
powiednie stężenie leku w organizmie. Sytuacja staje się niebezpieczna, jeżeli 
stężenie leku w organizmie wykracza poza zakres terapeutyczny. Będąc w Dziale 
Farmakokinetyki, miałem możliwość oznaczania stężenia wankomycyny, di-
goksyny, kwasu walproinowego, takrolimusu i cyklosporyny we krwi pacjen-
tów poddawanych leczeniu. W przeciągu tygodnia byłem świadkiem sytuacji, 



Laktomag
B6

Magnesii hydroaspartas + 
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magnezu, witaminę B6 lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6); jeśli u pacjenta występuje: ciężka niewydolność wątroby i nerek, hipermagnezemia, hi-
perwitaminoza B6, znaczne niedociśnienie tętnicze, zwolniona akcja serca poniżej 50 uderzeń na minutę, myasthenia gravis, choroba Parkinsona leczona lewodopą bez inhibitora obwodowej 
dekarboksylazy. Ostrzeżenia i środki ostrożności: przy stosowaniu doustnych preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku, a lekiem LAKTO-
MAG B6 z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego, jeśli występują zaburzenia czynności serca i nerek.  Skład: 1 tabletka zawiera 1000 mg (70 mg jonów Mg2+) 
wodoroasparaginianu magnezu i 5 mg chlorowodorku pirydoksyny (wit. B6). Substancje pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krzemionka koloidalna, aromat bananowy, aspartam, ma-
gnezu stearynian. Podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30 – 851 Kraków. Pozwolenie nr: R/3577 . Sposób i droga podania: Podanie doustne.

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

Lek wskazany tradycyjnie w łagodnych  
objawach napięcia nerwowego oraz  
okresowych trudnościach w zasypianiu.*
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Lek wskazany w łagodzeniu stanów 
umiarkowanego napięcia nerwowego 
oraz zaburzeń snu.
Tabletka powlekana. Zawartość substancji czynnej: Każda tabletka zawiera  
355 mg wyciągu z korzenia kozłka (Valeriana officinalis L., radix) (3-4:1).
Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku, w przypadku nadwrażliwości  
na przetwory z korzenia kozłka lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lek wskazany tradycyjnie w łagodnych objawach 
napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.*
Skład tabletki: korzeń kozłka (Valerianae radix) – 400 mg
Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na korzeń kozłka.
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 przewlekłe zaburzenia snu  

wielokierunkowe działanie niwelujące stres i jego skutki 

łatwiejsze połykanie i brak zapachu

problemy ze snem 

 

Skład:
korzeń kozłka   - 170 mg  
szyszka chmielu  -  50 mg  
liść melisy   -  50 mg  
ziele serdecznika  -  50 mg 
Produkt złożony. 
Przeciwwskazania: Nie nale-
ży stosować leku, w przypad-
ku nadwrażliwości na który-
kolwiek ze składników.
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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.  

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

Leki stosowane w zaburzeniach układu nerwowego
NATURALNY LIDER W USPOKAJANIU
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Książka ta jest pozycją przeznaczoną dla farmaceutów, lekarzy, biologów i chemików, 
zarówno zdobywających i poszerzających wiedzę, jak i wykorzystujących zdobyte umiejętności 
w praktyce. Szczególny nacisk położono na oddziaływanie substancji czynnych z ich celami 
biologicznymi, oraz podkreślono związek między strukturą chemiczną a właściwościami 
biofarmaceutycznymi substancji.

Książka ta zawiera informacje z dziedziny biologii ogólnej poszerzone o zagadnienia 
szczególnie istotne pod względem farmaceutycznym. Przedstawione w niej ryciny oraz 
ilustracje ułatwiają opanowanie materiału, zrozumienie struktur biologicznych
i biochemicznych dróg reakcji.
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w których trzech pacjentów miało toksyczne stężenia leków, a średnio co drugi 
pacjent wymagał modyfikacji dawkowania.

Wykorzystanie w szpitalu systemu Unit Dose pozwala farmaceucie uczest-
niczyć w procesie leczenia pacjenta. Recepta, która dociera do apteki systemem 
tub pneumatycznych, zostaje następnie zwalidowana przez farmaceutę pod 
względem interakcji, powtórzeń lekowych, dawkowania itp. Taka kontrola ma 
szczególnie znaczenie w przypadku pacjentów pediatrycznych. Farmaceuci 
dokonują kontroli dawkowania nie tylko pod kątem wyników badań podstawo-
wych i biochemicznych pacjenta, ale także odpowiedniego sposobu przygoto-
wania leku czy sposobu i czasu podaży. Odpowiednio zwalidowane recepty są 
następnie realizowane przez personel pomocniczy, dzięki czemu każdy pacjent 
otrzymuje odpowiednie leki sprawdzone wcześniej przez farmaceutę.

Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na szeroko rozwiniętą w Hisz-
panii opiekę farmaceutów klinicznych nad pacjentem na oddziale szpitalnym. 
W ostatnim czasie dużo się mówi o tym w naszym kraju, jednak nadal w wielu 
miejscach istnieją duże opory przed tym, żeby wpuścić farmaceutów na oddziały 
szpitalne. Farmaceuci w Hiszpanii podobnie jak lekarze przeprowadzają wy-
wiad z pacjentem, ale tylko pod kątem oceny stosowanej farmakoterapii. Istnieje 
ciągła współpraca pomiędzy farmaceutami i lekarzami w sytuacji włączenia 
nowego leku, doboru dawkowania czy wystąpienia działań niepożądanych u pa-
cjentów hospitalizowanych. W szpitalu, w którym odbywałem staż, farmaceutka 
dobierała i zlecała indywidualne żywienie pozajelitowe pacjentom leczonym na 
oddziałach chirurgicznym, onkologicznym i intensywnej terapii. Pacjenci, którzy 
przyjmują leki o dużym znaczeniu zdrowotnym i ekonomicznym (tzw. MAISE1), 
otoczeni są dodatkową opieką w ramach konsultacji odbywanych w aptece. 
Leczenie w Hiszpanii jest mocno zindywidualizowane, a pacjent jest otoczony 
opieką farmaceutyczną na różnych etapach pobytu w szpitalu.

Uważam, że w naszym kraju – w przeciwieństwie do lekarzy – jeszcze zbyt 
mało docenia się rolę farmaceutów w procesie leczenia pacjenta. To, co może-
my zrobić jako farmaceuci, to przede wszystkim poszerzać nasze kompetencje, 
otwierać się na współpracę z lekarzami oraz możliwie aktywnie pracować dla 
dobra pacjentów na naszych oddziałach szpitalnych. Doświadczenie kolegów 
z Hiszpanii pokazuje, że tego typu działanie zwiększa skuteczność leczenia 
i przynosi realne korzyści przede wszystkim dla pacjentów.

mgr farm. Piotr Druszkowski 

1  Hiszp. medicamentos de alto impacto sanitario y económico – przyp. red.
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naczynia na wino  
Dolia i amfora

Zapraszam Państwa na cykl artykułów opowiadających o naczyniach na wino: tych 
do produkcji i transportu wina oraz tych używanych podczas sympozjonów. O an-
tycznych tradycjach produkcji wina i winach dziś rekonstruowanych, przechowy-
wanych w doliach i amforach, a dostępnych na rynku, była już mowa w jednym 
z poprzednich numerów „Farmacji Krakowskiej”1. Amfory, kyliksy, kratery i oino-
choe stanowią bogate źródła informacji o winie i jego znaczeniu. Miejsce odkrycia 
danego naczynia, badania fizykochemiczne osadu, a także kształt przedmiotu 
i przedstawienia scen ikonograficznych wiele mówią na temat kultury i umiejęt-
ności spożywania wina. Umiejętność taką, ważną dla każdego człowieka, spróbu-
jemy odkryć razem, studiując dzieła sztuki tematycznie związane z winem. Alko-
hol i jego niewłaściwe stosowanie nie są jedyną pułapką, z której wyjście wiedzie 
poprzez umiarkowanie, temperantia i moderatio. Młody człowiek spotka wiele 
labiryntów czy wirów, które kuszą głosem syren i wciągają w stan definiowa- 
ny jako nałóg. Alkohol często jest pierwszą tego typu próbą. Według współza-
łożyciela Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Amerykanina Billa Wilsona 
(1895–1971) alkoholizm miałby być obsesją umysłu połączoną z alergią ciała. 

Farmaceuci podczas edukacji uniwersyteckiej przywykli widzieć negatywny 
społecznie wpływ alkoholu w Polsce. Znając też interakcje alkoholu z lekami, 
z pozycji profesjonalisty często go słusznie odradzają. Faktem jest, że około 
30% dorosłych jest abstynentami, 60% pije okazjonalnie lub umiarkowanie, 
a 10% przysparza społeczeństwu sporo problemów. Co roku 25% pacjentów 
jest hospitalizowanych z powodu interakcji leków z alkoholem, a 10% osób zgła-
szających się do apteki po środki nasenne i uspokajające próbowało już w takim 
celu alkoholu. Psychiatra Myriam Sillamy stwierdza, że działaniem antyalkoholo- 
wym jest już zmiana znaczenia kulturowego alkoholu. Mam nadzieję przyczynić 
się do uformowania osobistej postawy wobec niego oraz ustalenia obrazu wina 

1  A. Ogórka-Tabiś, Wina antyczne – dziedzictwo kulturowe dzisiaj, „Farmacja Krakowska” 
2014, nr 4, s. 33–39.
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i picia właściwego dla naszej kultury narodowej, która produkowała i produkuje 
od nowa wino.

Naczynia do fermentacji nie mogły być za małe, ponieważ moszcz się burzy, 
gotuje, wydzielając obficie dwutlenek węgla. Najmniejszymi znanymi są dziewię-
ciolitrowe naczynia gliniane (sześć sztuk) znalezione w Hajji Firuz Tepe w Iranie. 
Wzbudziły one sensację w latach 60. ubiegłego wieku. Zakopane w ziemi w czę-
ści „prakuchni” z ogniskiem i innymi naczyniami, zawierały oprócz kwasu wino-
wego żywicę terebintu (Pistacia terebinthus). Są świadectwem produkcji wina  
sprzed 7000–5400 lat p.n.e. Późniejsze dolie mogły być nawet 900-litrowe. 
W Grecji nazywane były pithos, w Rzymie – dolium, w Armenii – karass, w Gru-
zji – kvervi. W 2013 roku Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO uznał praktykę produkcji wina w gruzińskich 
kwerwi za kontynuację tradycji antycznej.

Pierwsze amfory (ἀμϕορεύς, amphoreus, od ἀμϕί i ϕέρομαι – ‘noszony za 
obie strony’) powstawały w XVI wieku p.n.e. w kulturze Kananejczyków między 
Palestyną a Syrią. Od XIV wieku p.n.e. naczynia te były wytwarzane w Egipcie. 
Dziś amfora przyjęła kształt szklanej butelki na wino lub oliwę o pojemności 
0,75 l, używanej najpierw w Prowansji we Francji i od 1954 roku dzięki projek-
tantowi Antonio Maiocchi do jednego z najlepszych białych win włoskich: DOC 
Verdicchio dei Castelli di Jesi. Poza tym kilkadziesiąt posiadłości winiarskich na 
świecie produkuje dziś wina z użyciem glinianych naczyń do fermentacji, wy-
korzystując podstawową własność gliny, jaką jest jej porowatość. Dzięki temu 
zachodzi proces mikrooksygenacji. Od VII wieku p.n.e. amfory wytwarzali Grecy. 
Są one dziś odkrywane w całym basenie Morza Śródziemnego. Pierwsze donie-
sienie dotyczące wyekstrahowania i badania osadu ze ścianek amfor wydoby-
tych przez Hellenic Ministry of Culture’s Ephorate of Underwater Antiquities 
oraz Hellenic Centre for Marine Research z wraku statku pochodzą z 2007 roku. 
Stale powstają nowe projekty i publikacje wyjaśniające tajniki historii wina. 

Egipskie amfory z wąską szyją i dwoma bocznymi uchwytami były zamyka-
ne cylindrycznym korkiem z terakoty, na którym wybijano pieczęć z imieniem 
faraona. Na glinianych uchwytach amfor greckich zaznaczano rok produkcji, na-
zwę winnicy lub winiarza. W Regionalnym Muzeum Archeologicznym Antonio 
Salinasa w Palermo przechowywane są uchwyty amfor z pieczęciami na uchwy-
tach amfor rodyjskich z 198–161 roku p.n.e. z Dorion, Erice 195–165 rok p.n.e. 
z Euios, Marsala 149–146 rok p.n.e. za kapłana Aleximacho w miesiącu Badro-
mios, 147–137 roku p.n.e. z Menothermis, greckimi literami Tinth(or), Tre(bios) 
i łacińskimi M. Va(leri), L. Va(leri) Pe(rdica). 

Warto wspomnieć o różnym rozmieszczeniu amfor w grobowcach faraonów: 
amfora białego wina od strony wschodniej, czerwonego od zachodniej, a od 
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południa shedeh. Biorąc to pod uwagę, można badać ich znaczenie. Amfory lub 
niewielkie dolie służyły też do pochówku dzieci nazywanego enchytrismòs. Jest 
wiele miejsc takich pochówków, m.in. Thapsos na Sycylii oraz Agrigento2.

Pierwszymi badaczami amfor byli Heinrich Dressel i ojciec Luigi Bruzza. 
W 1872 roku badali oni i katalogowali skorupy naczyń na rzymskim wzgórzu 
Monte Testaccio. Sklasyfikowane zostały w tzw. Katalogu Dressela jako fenickie 
lub punickie, greckie, etruskie. Z czasem w katalogach pojawiały się oznaczenia 
miejsca znaleziska, nazwisko badacza, kontekst wykopalisk, czasem forma lub 
czas powstania, np. amfora późnorzymska. 

Amfory mogły mieć płaskie dno, co pozwalało na postawienie ich, i jako 
duże pojemniki służyły w domach do przechowywania płynów, ziaren zbóż lub 
zwojów pism. Amfory do transportu musiały być szczelne, stąd ich smołowanie, 
i wygodne do oparcia, dlatego zakończone piętą, a także wydłużone, by zabierały 
jak najmniej powierzchni w załadunku na statku. 

Amfora, czyli quadrantal, stała się też w starożytności jednostką miary objęto-
ści – liczyła 26 l. W XV wieku była zaś jednostką wagi używaną przez weneckich 
kupców i oznaczaną symbolem @, którego wszyscy używamy dziś w adresie e-mail. 

Vescera, rodzinna posiadłość piekarnicza działająca od 1890 roku koło Sy-
rakuz na Sycylii, wypieka na niektóre okazje chleb z antycznych gatunków zbóż, 
do tego w kształcie amfory. Wyróżnieni nagrodą Best in Sicily, biorą udział we 
współpracy z Uniwersytetem w Katanii w badaniach nad wyselekcjonowaniem 
i zachowaniem około 50 gatunków najstarszych zbóż Sycylii, nazywanej już 
w starożytności spichlerzem Rzymu. Dodajmy, że tradycją śródziemnomorską 
jest spożywanie chleba z oliwą i solą morską, bogatą oprócz sodu w potas, wapń 
i magnez, i że dieta śródziemnomorska jest wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. 

Z malunków na naczyniach wiemy, że do przechowywania i transportu wina 
wykorzystywany był worek wykonany ze skóry odwróconej, tzn. z włosami 
umieszczonymi wewnątrz (lub zdrapanymi), i miał kształt zwierzęcia lub torby. 
Bardzo praktyczne było noszenie go na ramieniu. 

Celtowie, starożytni mieszkańcy Europy, bardzo kochali wino. Kiedy zaczęli 
je produkować, wymyślili beczki, ponieważ na ich terenach drewno było łatwo 
dostępne. Beczki służyły jak amfory do fermentacji moszczu, do przechowy-
wania wina i jego transportu, ale były solidniejsze niż kruche naczynia i często 
miały duże rozmiary.

Piśmiennictwo u autorki.
mgr farm. Agata Ogórka-tabiś

2 Dawniej Akragas, miasto, z którego pochodził znany filozof Empedokles (494–434 p.n.e.).
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Farmaceuta honorowym 
obywatelem tarnowa

Mamy zaszczyt poinformować, że 30 października ubiegłego roku w tarnowskim 
ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i Rady Powiatu, na której nadano 
tytuł honorowego obywatela miasta Tarnowa pułkownikowi doktorowi farma-
cji Jerzemu Pertkiewiczowi: „W uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej 
Polskiej i społeczności Tarnowa, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa 
w duchu patriotyzmu oraz ubogacania kultury”.

Płk dr farm. Jerzy Pertkiewicz z Przewodniczącym Rady Miasta Tarnowa Kazimierzem Koprowskim 
Źródło: z archiwum rodzinnego, fot. Zygmunt Pertkiewicz.
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Tym samym farmaceuta dołączył do zacnego grona honorowych obywateli 
Tarnowa, zamykając jego pierwszą dziesiątkę, w której znaleźli się: były rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Ordynariusz Die-
cezji Tarnowskiej abp Józef Życiński czy znany reżyser prof. dr hab. Kazimierz 
Braun. 

Doktor Pertkiewicz, urodzony w 1920 roku na Podolu, zawodowo był zwią-
zany z tarnowskimi aptekami, a po przejściu na emeryturę angażuje się w liczne 
akcje społeczne. Jego życiorys jest pełen akcentów patriotycznych: od czasów 
gimnazjalnych jest związany z harcerstwem (harcmistrz), walczył w kampanii 
wrześniowej oraz w szeregach Armii Krajowej, jest kawalerem Krzyża Srebrnego 
Orderu Wojennego Virtuti Militari, a w 2015 roku opublikował książkę – wspo-
mnienia wojenne pt. „Regina II”. Pluton partyzancki batalionu „Barbara” 16 pułku 
piechoty Armii Krajowej ziemi tarnowskiej. Dąbry 17 X 1944. Akcje zbrojne, zagła-
da, pamięć. Hobbystycznie gra na skrzypcach, ale jak sam mówi: „najważniejsza 
jest przyjaźń okazywana drugiemu człowiekowi, któremu warto poświęcić czas 
i dobre słowo”1. O tym, że dr Jerzy Pertkiewicz jest wierny tej maksymie, wie 
każdy, kto miał szczęście Go poznać. 

Tak zaszczytne wyróżnienie dla tarnowskiego farmaceuty to również chwała 
dla naszego środowiska. Gratulujemy i życzymy Dostojnemu Laureatowi dal-
szych sukcesów w realizowaniu swoich szlachetnych pasji.

mgr farm. Iwona Dymarczyk

1  Płk Jerzy Pertkiewicz – portret filmowy, https://www.youtube.com/watch?v=NIe6-GrKKrI, 
dostęp: 1.03.2018.

W dniach 13–15 kwietnia 2018 roku w Łodzi
odbędzie się 

VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia 
Farmaceutów Onkologicznych

Tematem przewodnim Zjazdu jest radiofarmacja.

Szczegóły na stronie: 
http://www.psfo.org/konferencje/konferencje/przyszle-konferencje-psfo
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Aptekarz Artur Ferdynand Grottger 
(1874–1951)

Artur Ferdynand Grottger urodził się 8 października 1874 roku w Zagórzu Sta-
rym (powiat sanocki) jako syn Jarosława, nadinżyniera kolejowego zamieszka-
łego w Krakowie, i Domiceli z domu Löfler. Na uwagę zasługuje fakt, że Artur 
Ferdynand Grottger był bratankiem Artura Grottgera (1837–1867) – malarza, 
i wnukiem Jana Józefa Grottgera (1799–1853) – rolnika, amatora malarza i ry-
sownika. Był wyznania rzymskokatolickiego, narodowości polskiej, miał obywa-
telstwo austriackie. 

Jako student nadzwyczajny studiował farmację na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1898–1900. Dyplom magi-
stra farmacji uzyskał na wyżej wymienionej uczelni 7 lipca 1900 roku. Obecnie 
jego dyplom znajduje się w Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. 

Po ukończeniu studiów nadal mieszkał w Krakowie – przy ul. Floriańskiej 15. 
W 1911 roku został właścicielem apteki w Szczurowej (powiat brzeski). Kon-
cesję uzyskał przez nabycie inwentarza apteki od Mieczysława Masłowskiego. 
Aptekę prowadził do 1931 roku. 

Kolejnym miastem na drodze życiowej Grottgera były Kołaczyce, w których 
objął w posiadanie miejscową aptekę na podstawie koncesji wydanej przez wo-
jewodę krakowskiego 24 listopada 1931 roku. Po nacjonalizacji aptek 8 stycznia 
1951 roku nadal pracował we wspomnianej aptece. 

Zmarł 29 września 1951 roku w Kołaczycach. Został pochowany w rodzin-
nym grobie na miejscowym cmentarzu. 

Z małżeństwa z Heleną z domu Adamską (ur. 9 maja 1875, zm. 4 lutego 1946; 
ślub 16 maja 1908 roku) miał czworo dzieci: trzech synów – Mariana (ur. 24 lu-
tego 1909), Artura Józefa (ur. 13 marca 1911) i Stanisława Jarosława (ur. 6 mar-
ca 1915) – oraz córkę Krystynę (ur. 3 czerwca 1913).
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Tablica nagrobna rodziny Grottgerów na cmentarzu w Kołaczycach – grób nr 874 
Źródło: http://kolaczyce.artlookgallery.com, dostęp: 1.03.2018. 

Piśmiennictwo u autorów.

Bożena Sawicka-wiśniewska
ryszard wiśniewski 

Wszystkie osoby, które zdały egzamin specjalizacyjny w sesji 
jesiennej w 2017 roku, 

zapraszamy do Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w celu aktualizacji prawa wykonywania zawodu. 

Przypominamy o możliwości otrzymania gratyfikacji finansowej 
za zdanie egzaminu państwowego.



41Farmacja KraKowsKa  1 / 2018

co apteKarz wiedzieć powinien

Cukier – źródło energii  
czy kłopotów? 

We współczesnym świecie główną przyczyną zgonów ludności krajów rozwi-
niętych są choroby niezakaźne, takie jak cukrzyca, nowotwory oraz choroby 
układu sercowo-naczyniowego. W znacznym stopniu przyczynia się do nich oty-
łość, która jest coraz powszechniejsza. Zjawisko to wiąże się przede wszystkim 
z obecnym stylem życia, opartym na niskiej aktywności fizycznej oraz niepra-
widłowym sposobie odżywiania. Współczesna dieta bazuje na wysokoprzetwo-
rzonych produktach o dużym ładunku kalorycznym. Najczęściej wskazuje się 
na potencjalną szkodliwość takiej żywności w kontekście znacznej zawartości 
nasyconych kwasów tłuszczowych czy cholesterolu. Rzadziej mówi się o tzw. cu-
krze dodanym. Termin ten dotyczy najczęściej dwucukru sacharozy, ale również 
cukrów prostych, tj. glukozy i fruktozy, dodanych w czasie produkcji żywności, 
które naturalnie w niej nie występują. Źródłami „cukru dodanego” mogą być po-
nadto: melasa cukrowa, miód oraz coraz bardziej popularne syropy: glukozowo-
-fruktozowy, fruktozowy i glukozowy.

wpływ spożywania produktów bogatych w cukier 
na zdrowie

Obecność węglowodanów w codziennej diecie jest niezbędna do życia, w czym 
zgadzają się wszystkie opracowania z zakresu dietetyki oraz normy żywienia. 
Węglowodany złożone stanowią podstawowy składnik energetyczny dla orga-
nizmu człowieka. Jednak jak zawsze ważny jest umiar, zbyt duża bowiem ilość 
przyjmowanych węglowodanów, a zwłaszcza cukrów prostych, może się przy-
czynić do powstawania różnego rodzaju chorób. Na co zatem powinniśmy zwra-
cać uwagę naszych pacjentów, prowadząc opiekę farmaceutyczną w aptece? 

Wysokie spożycie produktów zawierających duże ilości cukru dodanego 
jest ściśle związane z przyjmowaniem zwiększonego ładunku kalorycznego, co 
z kolei prowadzi do przyrostu masy ciała oraz innych problemów zdrowotnych. 
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Należy tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na rolę coraz chętniej spożywa-
nych bezalkoholowych napojów słodzonych. Oprócz tego, że zwiększają one 
przyjmowaną ilość energii, wtórnie przyczyniają się do zmniejszonego spożycia 
innych, znacznie zdrowszych napojów, np. mleka, które jest źródłem wapnia 
i białka. Poza tym niskie spożycie owoców i warzyw połączone z częstym przyj-
mowaniem tego rodzaju napojów koreluje dodatnio ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia zespołu metabolicznego, a także cukrzycy typu II. 

Cukier dodany może prowadzić do rozwoju chorób układu sercowo-naczy-
niowego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio: poprzez rozwój nadwagi i oty-
łości. Z kolei otyłość znacznie wpływa na ryzyko rozwoju nadciśnienia tętnicze-
go, cukrzycy typu II, zespołu metabolicznego. Nadmierna podaż węglowodanów, 
a szczególnie cukru dodanego, może mieć znaczny wpływ na profil lipidowy, 
tzn. negatywnie oddziaływać na stężenie „dobrego” cholesterolu frakcji HDL, 
a zwiększać stężenie trójglicerydów oraz „złego” cholesterolu – LDL. Pamięta 
o tym niestety niewielu naszych pacjentów, kierując się utrwalonym przeko-
naniem, że „cukry z tłuszczem nie mają nic wspólnego”. Tymczasem zarówno 
nadmiar cukrów prostych, jak i ciągła, nadmierna podaż węglowodanów złożo-
nych prowadzą właśnie do syntezy triglicerydów i cholesterolu. Warto zatem 
przypominać naszym pacjentom, że amatorsko stosowana dieta „bez tłuszczu” 
wcale nie musi obniżać tych parametrów krwi. Warunkiem takiego efektu będzie 
dopiero prawidłowa podaż węglowodanów i cukrów! 

Produkty spożywcze bogate w cukry dodane należą zwykle do wysoko-
przetworzonej żywności, która charakteryzuje się niską zawartością innych 
składników odżywczych, takich jak witaminy (z grupy B, C, E, A ) oraz składniki 
mineralne (żelazo, wapń, magnez, cynk). Duży udział takich produktów w diecie 
może skutkować znacznymi niedoborami tych składników. Badania wskazują 
również na wpływ cukru dodanego na rozwój nowotworów, przede wszystkim 
raka trzustki. Zauważono także dodatnią korelację pomiędzy wysokim spoży-
ciem produktów słodzonych a obecnością próchnicy zębów.

Cukry dodane w postaci syropu glukozowo-fruktozowego są znacznym źró-
dłem, jak sama nazwa wskazuje, monosacharydu fruktozy, która w nadmiarze 
nie jest obojętna dla zdrowia. Na skutek odmiennego od glukozy szlaku meta-
bolicznego może prowadzić do zwiększonego stężenia kwasu moczowego we 
krwi, przyczyniając się do takich chorób, jak: nadciśnienie, kamica nerkowa oraz 
dna moczanowa. Ciągłe obciążenie organizmu nadmiarem fruktozy wpływa ne-
gatywnie na wątrobę, stąd też często mówi się w obrazowy sposób, że „szkodzi 
podobnie jak alkohol”. Badania wskazują, że monosacharyd ten działa inaczej niż 
glukoza na uczucie sytości. Po spożyciu napoju zawierającego fruktozę poziom 
hormonu głodu – greliny – jest wyższy, a hormonu sytości – leptyny – niższy 
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w porównaniu ze spożyciem napoju zawierającego glukozę. Jest to spowodowa-
ne tym, że fruktoza nie powoduje hiperinsulinemii poposiłkowej, która wpływa 
na stężenie leptyny w organizmie.

Spożycie cukru w Polsce

W związku z wyżej opisanym negatywnym wpływem nadmiernego spożycia 
cukru dodanego na zdrowie człowieka Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
w celach prewencyjnych zaleca ograniczenie jego spożycia poniżej 10% całko-
witej dziennej energii. Oznacza to, że dla osoby, której dzienne zapotrzebowanie 
energetyczne wynosi 2000 kcal, „dozwolony” udział cukrów dodanych w diecie 
wynosi 50 g, co – przykładowo – stanowi niecałe dwie szklanki napoju typu cola! 

W Polsce spożycie cukru w postaci sacharozy maleje. W 2016 roku wynosiło 
ponad 1 kg miesięcznie w przeliczeniu na osobę. W porównaniu z latami wcześ- 
niejszymi jest ono mniejsze średnio o 0,5 kg. Jednak biorąc pod uwagę całkowi-
te spożycie cukru dodanego – wzrasta. W 2016 roku wynosiło średnio 42,3 kg 
w przeliczeniu na osobę. Sprawia to, że jest ono większe o 10% w porównaniu 
z latami 2005–2007. W latach 50. ubiegłego wieku wynosiło zaledwie 20 kg 
rocznie na osobę. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że zwiększyło 
się spożycie produktów przetworzonych oraz słodzonych napojów bezalkoho-
lowych, które są bogate w cukier dodany. Więcej cukru spożywają mieszkańcy 
wsi niż miast. Co ciekawe, nie ma znacznych różnic w spożyciu cukru pomiędzy 
osobami o różnych dochodach. 

Zawartość cukru w produktach spożywczych

Jak zatem można przeciwdziałać nadmiernej podaży cukru dodanego? Przede 
wszystkim eliminując środki spożywcze weń bogate. Nie jest to jednak zadanie 
łatwe, ponieważ cukier dodany wykorzystuje się szeroko w przemyśle spożyw-
czym. Technolodzy żywności szczególnie chętnie wprowadzają syropy, np. fruk-
tozowo-glukozowy. Stanowi on tańszy zamiennik sacharozy. Jest bardziej pożą-
dany przez producentów ze względu na swoje właściwości fizyczne (mniejsza 
krystalizacja, słodkość), jak też łatwiejszy transport i prostsze przechowywanie 
od sacharozy.

W cukier dodany bogate są przede wszystkim słodycze oraz produkty cukier-
nicze. Jednak nie tylko. Również różnego rodzaju płatki śniadaniowe oraz muesli, 
polecane w reklamach do spożywania przez dzieci czy jako produkty kategorii 
„fit”, zawierają go sporo. Zalecana porcja do spożycia – 30 g płatków – zawiera aż 
13 g cukrów dodanych. Zatem o wiele zdrowszym zamiennikiem dla nich będą 
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płatki owsiane, do których można dodać według upodobania np. świeże lub su-
szone owoce, kakao czy orzechy. Pamiętajmy ponadto, że płatki owsiane są rów-
nież niezastąpionym i jednym z najbogatszych źródeł błonnika pokarmowego.

Bogate w cukry dodane są także produkty przetwórstwa mlecznego. Po-
wszechnie uważane za zdrowe jogurty owocowe zawierają nawet cztery ły-
żeczki cukru na 100 g produktu. Lepszym wyborem, który możemy doradzać 
naszym pacjentom, będą zatem naturalne jogurty z dodatkiem owoców, przez 
nich dopiero wprowadzonym. Kolejnymi produktami, które zawierają znaczne 
ilości cukrów, są soki, nektary oraz napoje owocowe. Każda z tych kategorii 
środków spożywczych różni się znacząco co do zawartości soku z owoców, jed-
nak wbrew pozorom pod względem zawartości sacharozy, fruktozy i glukozy 
są do siebie bardzo zbliżone. Najuboższe w sok, a najobfitsze w cukry dodane 
są napoje owocowe. Nie ma dla nich norm co do zawartości tych składników. 
Nektary zawierają przynajmniej 25% soku z owoców. Resztę składu stanowią 
woda oraz cukry dodane. Najzdrowszym wyborem w tej kategorii są soki, które 
zgodnie z normami muszą się składać w 100% z soku owocowego. Jednak mimo 
wszystko, z racji naturalnego składu surowca, z którego są wytwarzane, także 
one stanowią znaczne źródło cukrów – nawet do 30 g w 250 ml produktu, przy 
czym cukry te nie są dodane, a naturalnie występujące. Z tego powodu soki owo-
cowe nie powinny być spożywane zbyt często i w zastępstwie owoców i warzyw. 
Warto zaznaczyć, że do gaszenia pragnienia najlepsza jest woda, a owoce należy 
spożywać na surowo, ze względu na cenną w nich zawartość błonnika. Innym 
rodzajem napojów bogatych w cukry dodane są napoje typu soft drink. Należą 
do nich: oranżada, napoje typu cola, smakowe i słodzone wody mineralne oraz 
napoje izotoniczne i energetyczne.

Można byłoby pomyśleć, że aby ograniczyć spożycie cukrów dodanych, 
wystarczy unikać słodkich produktów. Jak się okazuje, również żywność słona 
i kwaśna w smaku zawiera cukry dodane, i to w całkiem dużej ilości, a to w celu 
zrównoważenia smaku i dostosowania go do gustów konsumentów. Do takiej 
żywności należą m.in. gotowe sosy. Kolejnym nieoczywistym źródłem cukru 
dodanego w diecie może być pieczywo białe, chleb pszenny, bułki pszenne oraz 
pieczywo tostowe. Często są one wzbogacane w cukier lub syrop glukozowo-
-fruktozowy, pozytywnie wpływające na proces wyrastania ciasta i jego właści-
wości organoleptyczne. Natomiast w chlebie pełnoziarnistym często spotykany 
jest słód jęczmienny, który nadaje pieczywu pożądaną ciemną barwę i aromat. 

Szereg instytucji odpowiadających za politykę żywieniową państwa nawo-
łuje, aby czytać uważnie etykiety produktów spożywczych, ponieważ cukier 
dodany może występować pod różnymi postaciami, takimi jak: glukoza, fruk-
toza, syrop glukozowo-fruktozowy, syrop glukozowy, syrop fruktozowy, syrop 
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kukurydziany, syrop ziemniaczany, melasa, dekstroza, cukier inwertowany, słód 
jęczmienny, ekstrakt słodowy, mąka zhydrolizowana, miód, zagęszczony sok. 
Produkty oznaczone jako „bez dodatku cukru” niekoniecznie są od niego wolne. 
Termin ten dotyczy żywności wolnej od dodatku mono- lub disacharydów, czyli 
sacharozy. Taki produkt nadal może zawierać cukier dodany, tylko w innej, bar-
dzo specyficznej postaci, np. suszonych daktyli, skoncentrowanego soku jabłko-
wego czy miodu. Na tego typu żywność powinni uważać szczególnie diabetycy. 
Z kolei produkty spożywcze określane terminem „bez cukru” są wolne od każdej 
jego postaci. W celu uzyskania słodkiego smaku w tego typu żywności stosuje się 
różnego rodzaju zamienniki. 

najpopularniejsze zamienniki cukru

Coraz częściej spotykane są na rynku spożywczym i farmaceutycznym różnego 
rodzaju zamienniki dla cukru dodanego. Można je podzielić na substancje sło-
dzące naturalne oraz sztuczne. Pozwalają one na ograniczenie, a nawet wyeli-
minowanie zawartego w produkcie spożywczym cukru. Nadają żywności słodki 
smak, a jednocześnie są niskokaloryczne lub zgoła bezkaloryczne. W większości 
nie powodują znaczącego wzrostu stężenia glukozy we krwi po ich spożyciu. 
Zamienniki cukru obecne są najczęściej w produktach spożywczych przeznaczo-
nych dla osób odchudzających się czy chorujących na cukrzycę. 

Najczęściej stosowanymi sztucznymi środkami słodzącymi (tzw. słodzika-
mi) w przemyśle spożywczym w Polsce są aspartam oraz acesulfam K. Te dwie 
substancje najczęściej sprzedajemy też w aptekach. Ich dopuszczalne dzienne 
spożycie (acceptable daily intake – ADI) jest ściśle określone. Wynosi ono dla 
aspartamu 40 mg/kg masy ciała, a dla acesulfamu K – 9 mg/kg masy ciała. Czę-
sto słodziki te stosowane są razem, ze względu na ich działanie synergistyczne 
i korzystniejsze walory smakowe po jednoczesnym zastosowaniu. Najczęściej 
wskazuje się na ich zalety: są tanie, niskokaloryczne, mają intensywnie słodki 
smak (około 200 razy słodsze od sacharozy), nie wpływają na zmiany w stęże-
niu glukozy we krwi. Warto jednak odnotować, że słodziki wywołują także wiele 
kontrowersji, przy czym większość z nich nie jest poparta wystarczającymi fak-
tami naukowymi, przykładowo co do ich potencjalnego szkodliwego oddziały-
wania na organizm człowieka, np. rakotwórczego. Szczególnie dotyczy to bardzo 
dużych dawek tych słodzików. Faktem jest natomiast, że niekiedy ich nadmiar 
może prowadzić do biegunki czy reakcji alergicznej. Aspartam nie może być po-
nadto spożywany przez osoby chorujące na fenyloketonurię, ponieważ w czasie 
jego trawienia rozkłada się m.in. na fenyloalaninę, której nie metabolizują osoby 
cierpiące na to schorzenie.



Farmacja KraKowsKa  1 / 201846

Co aptekarz wiedzieć powinien

Naturalne substancje słodzące pozyskuje się z różnych części roślin (owo-
ców, liści, korzeni). Najpopularniejsze w Polsce to: taumatyna oraz glikozydy 
stewiolowe. Taumatyna jest białkiem pozyskiwanym z owoców Thaumatococcus 
danieli – rośliny pochodzącej z Afryki Zachodniej. Co prawda jej wartość kalo-
ryczna jest taka sama jak cukru – 4 kcal/g, jednak jest o wiele od niego słodsza 
(około 3000 razy), dzięki czemu może być używana w bez porównania mniej-
szej ilości, a tym samym wartość kaloryczna produktu jest nieznaczna. Często 
taumatyna wykorzystywana jest w przemyśle farmaceutycznym jako corrigens 
w produkcji leków dzięki swojej zdolności do maskowania gorzkich czy meta-
licznych posmaków. 

Stewiozydy pozyskiwane są z liści Stevia rebaudiana – rośliny pochodzącej 
z Paragwaju. Do celów spożywczych wykorzystuje się glikozydy stewiolowe oraz 
rebaudiozyd A. Są one około 300 razy słodsze niż cukier, przy czym ich wartość 
kaloryczna jest zerowa i nie powodują wzrostu stężenia glukozy oraz insuliny 
we krwi. 

Na rynku są też obecne półsyntetyczne substancje słodzące. Należą do nich 
alkohole cukrowe. Jednym z najpopularniejszych jest ksylitol, naturalnie wystę-
pujący w owocach i roślinach, np. w brzozie, owocach jagodowych, kukurydzy. 
Uzyskiwany jest w dwojaki sposób: naturalnie, z kory brzozy, lub na drodze 
reakcji chemicznej. Jego siła słodząca jest porównywalna do cukru, jednak jest 
on około 40% mniej kaloryczny niż sacharoza, dzięki odmiennemu sposobowi 
trawienia i wchłaniania. Pewna jego część nie jest wchłaniana w jelicie cienkim 
i trafia do jelita grubego, gdzie jest poddawana fermentacji przez bytującą tam 
mikrobiotę. Dzięki temu również nie powoduje dużych wzrostów stężenia glu-
kozy we krwi, jednak w nadmiarze może prowadzić do niestrawności, biegunek 
oraz wzdęć. 

Ze względu na swoje pozytywne cechy substancje słodzące wydają się ideal-
nym rozwiązaniem dla osób odchudzających się czy też chorujących na cukrzycę. 
Jednak wyniki badań nie do końca to potwierdzają. Jedne mówią o zmniejszeniu 
masy ciała, inne wręcz odwrotnie – wskazują, że wprowadzenie zamienników 
cukru do diety może się przyczynić do przyrostu masy ciała. Dlaczego? Związa-
ne jest to z faktem, że sztuczne słodziki mogą stymulować zwiększenie apetytu, 
a także nie wpływać, tak jak sacharoza, na pobudzenie układu nagrody. Rów-
nież poczucie „bezkarnego” spożywania produktów zawierających sztuczne 
substancje słodzące może prowadzić do zwiększonego przyjmowania ładunku 
kalorycznego, ale związanego z innymi niż węglowodany składnikami żywności. 
W związku z tym zamiast całkowitego zastępowania cukru dodanego substan-
cjami słodzącymi warto doradzać naszym pacjentom tylko częściowe jego za-
stąpienie lub – najlepiej – stopniowe ograniczanie jego spożycia na przestrzeni 
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tygodni, a nawet miesięcy, dzięki czemu organizm znacznie lepiej będzie się ada-
ptował do zmniejszającej się ilości słodkiego smaku w codziennej diecie. Tym 
samym prawdopodobieństwo odstąpienia naszego pacjenta od wyrabianego 
właśnie korzystnego nawyku żywieniowego będzie znacznie mniejsze. 

Piśmiennictwo u autorów.

mgr inż. Dorota Ziaja
dr n. farm. Maciej Bilek

Przypominam, 
że w 2018 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla 
farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu 
farmaceuty przed 2004 rokiem, w 2008 i w 2013 roku. 

Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również 
osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego 
okresu edukacyjnego do końca 2018 roku. 

Szczegółowe informacje o zasadach zliczania okresu 
edukacyjnego znajdują się na stronie OIA w Krakowie: 

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

Kartę szkolenia ciągłego do edycji i wydruku można pobrać: 
http://oia.krakow.pl/pl/plikiforms.html

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Przyprawy, które leczą, 
przyprawy, które szkodzą… cz. 1

Powyższy tytuł – bardzo przewrotny – zapowiada czteroczęściowy cykl arty-
kułów poświęconych przyprawom. „Tymianek” – popularna przyprawa; „ziele 
tymianku” – popularny surowiec zielarski… Jakie są i jakie mogą być między nimi 
różnice? Czy przyprawa może działać leczniczo, a jeżeli tak, czy działa również 
szkodliwie na organizm człowieka? Przyprawy to wyjątkowy przykład surow-
ców z pogranicza farmacji i żywienia człowieka, przy czym zarówno w jednym, 
jak i drugim obszarze są nieodzowne, choć nazywane inaczej i nieco inaczej sto-
sowane. Jaki jednak może być związek farmaceuty, pracującego za pierwszym 
stołem, z przyprawami, które stosuje jego pacjent? Wbrew pozorom – bardzo 
duży. Farmaceuta posiada wiedzę o ich pozytywnym i negatywnym działaniu 
w przebiegu wielu chorób, możliwościach szerokiego stosowania jako elementu 
diet, wreszcie o interakcjach z lekami. Zatem przestrogi i porady udzielane w ap-
tece powinny dotyczyć tego, jakie przyprawy stosuje i jakie może stosować nasz 
pacjent. Sugestia stałego wprowadzenia do diety wskazanych przez aptekarza 
przypraw, zamiast ekspediowania leku na – przykładowo – niestrawność, nie 
tylko przyczyni się do poprawy zdrowia naszego pacjenta, ale również podniesie 
prestiż zarówno apteki, jak i udzielającego rady farmaceuty!

Przyprawa a lek ziołowy

Niniejszy cykl rozpocznijmy od próby sprecyzowania i zdefiniowania miejsca 
przypraw zarówno w farmacji, jak i w naukach o żywieniu człowieka. Czytel-
nicy „Farmacji Krakowskiej”, którzy odwiedzają muzea farmacji, zauważyli być 
może, że szuflady dawnych aptek były pełne surowców zielarskich stosowanych 
obecnie wyłącznie jako przyprawy. Wymieńmy choćby gałkę muszkatołową, 
kardamon, korę cynamonu… Monografie egzotycznych przypraw zawierały 
wszystkie dawne farmakopee, włącznie z przedwojenną Farmakopeą Polską II. 
W znakomitej większości wypadków surowce te zalecano jako corrigens leków 
o nieprzyjemnych, nieakceptowanych przez pacjentów smakach i zapachach. 
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Zatem to właśnie funkcja „przyprawiania” czy poprawiania smaku i zapachu jest 
tym, co łączy wykorzystanie wielu surowców zielarskich jako składników leków 
i kuchennych przypraw. Jednak szereg przypraw to nie tylko smak i zapach, ale 
także wybitne działanie biologiczne, o którym technolodzy żywności i konsu-
menci często zapominają. Surowce takie jak szyszkojagoda jałowca czy owoc 
pieprzowca są w farmacji stosowane od setek lat, dlatego aptekarze powinni 
nagłaśniać ich działanie zarówno lecznicze, jak i niepożądane!

Wróćmy raz jeszcze do wspomnianego we wstępie przykładu: ziela tymian-
ku, które może być traktowane jako przyprawa i jako lek ziołowy. Pierwsza róż-
nica widoczna jest już w nazwie: tymianek i ziele tymianku. Dwuczłonowa nazwa 
„ziele tymianku” (Thymi herba), która widnieje na opakowaniach sprzedawa-
nych przez nas w aptekach, jest zgodna z nazewnictwem zadeklarowanej przez 
producenta farmakopei. Przede wszystkim spełnia wymogi monografii ogólnej 
„Zioła”, precyzującej nie tylko kwestię czystości surowca (na którą składają się 
m.in. porażenie pleśnią, zawartość metali ciężkich czy obecność szkodników), 
ale także jego tożsamość, najczęściej potwierdzaną techniką chromatografii 
cieczowej cienkowarstwowej. Monografia szczegółowa danego surowca będzie 
określać, jakich substancji obecność powinna być potwierdzona, jaka powinna 
być zawartość np. olejku eterycznego, w jakich warunkach należy przeprowa-
dzić suszenie czy wreszcie jakie są lecznicze dawki zwykle stosowane jednora-
zowo i dobowo. Opakowanie leku ziołowego, „ziela tymianku”, opatrzone będzie 
informacjami o wskazaniach do stosowania, przeciwskazaniach, interakcjach, 
działaniach niepożądanych, środkach ostrożności, obostrzeniach dotyczących 
stosowania w okresie ciąży i laktacji, wpływu na zdolność prowadzenia pojaz-
dów, dawkowania czy warunków przechowywania.

Tymczasem opakowanie przyprawy opatrzonej nazwą „tymianek” zawiera 
wyłącznie informacje o gramaturze, składzie, o obecności alergenów zakłado-
wych i… przepisy kulinarne. „Tymianek” musi spełniać wyłącznie wytyczne 
zawarte w ustawodawstwie żywnościowym, polskim i wspólnotowym. Zgodnie 
z wymogami bezpieczeństwa żywności w takiej przyprawie będą badane: czy-
stość mikrobiologiczna, zawartość metali ciężkich, obecność pozostałości środ-
ków ochrony roślin, jednak już nie zawartość substancji biologicznie czynnych. 
I to właśnie jest zasadniczą różnicą pomiędzy „tymiankiem” – przyprawą i „zie-
lem tymianku” – lekiem ziołowym. Tylko ten drugi produkt gwarantuje działanie 
lecznicze. Pierwszy może działać leczniczo, ale wcale nie musi. Często się zdarza, 
że surowiec roślinny wysuszony przez rolnika w zbyt wysokiej temperaturze – 
przypadkowo bądź przez zaniedbanie – nie spełnia wymogów farmakopealnych 
dyktowanych przez pośredników skupu. W takiej sytuacji może zostać nabyty 
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właśnie przez producentów przypraw, przez przemysł likierniczy czy wreszcie 
trafić na rynek suplementów diety.

Definicje i podział przypraw

Zatem czy przyprawy istotnie mogą leczyć? Istnieje bardzo wiele definicji przy-
praw oraz kryteriów ich podziału. Zgodnie z najczęściej spotykaną przyprawa 
jest składnikiem potraw stosowanym w niewielkich ilościach w celu poprawy 
ich smaku, zapachu i wyglądu. W związku z tym, że przyprawy to najczęściej 
surowce roślinne, pochodzące z tzw. roślin przyprawowych (które są najczęściej 
roślinami leczniczymi), definicję przypraw uzupełnia się o kolejne cechy. Świad-
czą one zarówno o ich właściwościach biologicznych, jak i cechach wykorzysty-
wanych w technologii żywności. Przede wszystkim więc przyprawy wykazują 
działanie na organizm człowieka, wpływając nań głównie poprzez pobudzanie 
trawienia. Z kolei w danej potrawie będą działać przeciwdrobnoustrojowo, 
wydłużając jej trwałość. Dzięki dodatkowi przypraw możemy również uzyskać 
znaczne zróżnicowanie i uatrakcyjnienie smakowe jadłospisu opartego na nie-
wielkiej liczbie produktów. Działanie biologiczne przypraw i ich wpływ nie tylko 
na człowieka, ale także na drobnoustroje chorobotwórcze wpisane są już w defi-
nicję tej grupy środków spożywczych. 

Warto w tym miejscu zastrzec, że niektóre źródła zaliczają do przypraw 
środki słodzące (np. cukier i miód), bakalie, sól, sos sojowy, octy oraz typowe 
środki spożywcze, takie jak majonez, musztarda czy keczup. W szeroką grupę 
przypraw włącza się ponadto środki poprawiające smak, np. glutaminian sodu, 
hydrolizaty białkowe, ekstrakty drożdżowe, esencje aromatyzujące, a nawet 
kwasy spożywcze: cytrynowy, mlekowy czy jabłkowy. 

Jak było wspomniane wyżej, definicje przypraw zwracają uwagę na ich dzia-
łanie biologiczne na organizm człowieka. W znakomitej większości wypadków 
związane jest ono z zawartością olejków eterycznych: substancji czynnych leków 
roślinnych, tożsamych z przyprawami. Znane nam doskonale z zajęć z farmako-
gnozji cechy olejków eterycznych, takie jak rozpuszczalność w alkoholu i olejach 
czy lotność z parą wodną, są bardzo często wykorzystywane w technologii żyw-
ności, o czym wspomnimy jeszcze nieraz w niniejszym cyklu. Działanie farmako-
logiczne olejków eterycznych, a zarazem surowców, w których się one znajdują, 
jest wielokierunkowe i zróżnicowane tak bardzo, jak bardzo zróżnicowany jest 
skład samych olejków eterycznych. Olejki tymiankowy, goździkowy i miętowy 
będą działać bakteriobójczo; rozmarynowy, sosnowy czy terpentynowy – draż-
niąco na skórę. Wykrztuśnie będą działać olejek anyżowy, koprowy, sosnowy, 
eukaliptusowy, moczopędnie zaś –jałowcowy i pietruszkowy. Właściwościami 
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przeciwzapalnymi będą się odznaczać olejki rumiankowy i krwawnikowy, 
a miętowy i majerankowy będą pobudzać wydzielanie soku żołądkowego i żółci. 
Przeciwskurczowo działają olejki kolendrowy, kminkowy, tatarakowy, przeciw-
robaczo zaś – piołunowy i tymiankowy. Krótki przegląd kierunku działania far-
makologicznego olejków eterycznych wchodzących w skład przypraw zapowia-
da także zagadnienia, którymi będziemy się zajmować w kolejnych artykułach 
niniejszego cyklu: zróżnicowania właściwości biologicznych i działań niepożą-
danych poszczególnych przypraw.

Literatura przedmiotu przekazuje wiele podziałów przypraw. Podręczniki 
i artykuły autorstwa żywieniowców najczęściej różnicują przyprawy pod wzglę-
dem pochodzenia (krajowe, zagraniczne), dzielą na przyprawy jednoskładni-
kowe oraz mieszanki przyprawowe (często z dodatkiem dużej ilości soli) oraz 
na przyprawy ziołowe, korzenne i warzywne. Z kolei w źródłach związanych 
z zagadnieniami zielarstwa częściej dzieli się przyprawy z uwagi na substancje 
czynne. Podział farmakognostyczny będzie obejmował przyprawy roślinne, 
zwierzęce i mineralne, a te pierwsze zaszereguje zgodnie z nadziemnymi czę-
ściami roślin (kwiat, liść, ziele, owoc, kora, nasienie) oraz częściami podziemny-
mi (korzeń, kłącze, cebula). Taki właśnie podział przyjmiemy w kolejnym arty-
kule niniejszego cyklu, w którym dokonamy przeglądu najczęściej stosowanych 
obecnie przypraw ze szczególnym uwzględnieniem ich działania leczniczego, 
działań niepożądanych oraz interakcji z lekami. 

Piśmiennictwo u autora.

dr n. farm. Maciej Bilek
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Krakowskie kursy

Czytelnicy cyklu Organizacje aptekarskie doskonale pamiętają odcinki poświę-
cone historii działalności najważniejszych instytucji krakowskiego środowi-
ska aptekarskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego: pracujących 
wspólnie Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej i Oddziału Polskiego 
Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego1 oraz krakowskiego Oddziału 
Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej2. 
Liczne sukcesy tych instytucji omawiamy na łamach „Farmacji Krakowskiej” od 
2015 roku. Były wśród nich nie tylko utworzenie Domu Farmaceutów3, Klubu 
Aptekarzy4 czy Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych5, ale również 
organizacja wspaniałych, wystawnych, zjazdów aptekarskich6. Były i niespełnio-
ne zamierzenia, jak choćby próba wprowadzenia identyfikatorów zawodowych 
wskazujących dyplomowanych farmaceutów7 czy też akcja zmierzająca do wy-
eliminowania nieuczciwej konkurencji pomiędzy aptekami8.

W bieżącym roku nadal będziemy się zajmować dziejami krakowskiej far-
macji w okresie dwudziestolecia międzywojennego, przy czym cztery kolejne 
odcinki poświęcimy zagadnieniom edukacji praktykujących już aptekarzy oraz 
szkolnictwa wyższego. Także na tych polach odnotowano wiele bardzo inte-
resujących wydarzeń i inicjatyw, a jednym z prawdziwych powodów do dumy 
były organizowane w Krakowie w latach 30. kursy dokształcające dla pracują-
cych farmaceutów. Wpisywały się one w szeroką koncepcję podniesienia pre-
stiżu polskich aptek i zwiększenia ich roli jako placówek zdrowia publicznego 
w nowocześnie funkcjonującym państwie. Działacze zawodowi z profesorem 
Bronisławem Koskowskim na czele wytrwale zabiegali u władz państwowych, 

1  M. Bilek, Krakowski Oddział PPTF, „Farmacja Krakowska” 2016, nr 3, s. 47–54.
2  M. Bilek, Krakowski Oddział ZZFP, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 1, s. 54–59.
3  M. Bilek, Towarzystwo Domu Farmaceutów, „Farmacja Krakowska” 2015, nr 4, s. 43–48.
4  M. Bilek, Klub Aptekarzy w Krakowie, „Farmacja Krakowska” 2016, nr 1, s. 37–39.
5  M. Bilek, Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych, „Farmacja Krakowska” 2016, 

nr 2, s. 43–47.
6  M. Bilek, Krakowskie Zjazdy…, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 2, s. 53–63.
7  M. Bilek, Żetony krakowskie, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 3, s. 52–55.
8  M. Bilek, „Krakowski eksperyment”, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 4, s. 52–55.
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aby polscy aptekarze mogli prowadzić badania sanitarne wody pitnej, kontro-
lować jakość i wykrywać ewentualne zafałszowania środków spożywczych czy 
wreszcie wykonywać tzw. analizy fizjologiczne – moczu, krwi i kału. Planowano 
również, aby polscy aptekarze włączyli się do akcji podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa społeczeństwa na wypadek wybuchu wojny, w której wróg mógł 
użyć broni biologicznej i chemicznej. W ten właśnie sposób apteki miały się stać 
nieodzowne dla II Rzeczpospolitej, miały wzrosnąć ich prestiż w społeczeństwie 
i zarazem szacunek społeczeństwa i władz państwowych dla aptekarzy. 

W kontekście opisywanych planów naczelną rolę odgrywała Farmakopea 
Polska II wydana w 1937 roku. Opisywała ona m.in. sposób prowadzenia ba-
dań analitycznych i konieczne do nich odczynniki. Natomiast rolą terenowych 
oddziałów organizacji aptekarskich miało być dokształcenie aptekarzy, szcze-
gólnie tych starej daty i niezaznajomionych z najnowszymi zdobyczami nauki. 
Tak było również w przypadku Krakowa. Trzem omówionym poniżej kursom 
patronowało Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej, współorganizatorem 
zaś był inspektor farmaceutyczny województwa krakowskiego magister Adam 
Filemonowicz. 

Pierwszy opisywany na łamach prasy aptekarskiej „krakowski kurs” odbył 
się w lutym 1935 roku pod tytułem „Kurs ratownictwa sanitarnego i O.[chrony] 
P.[przeciw] L.[otniczej i] G.[azowej] dla farmaceutów w Krakowie”. Trwał od 
25 lutego do 10 kwietnia i – jak podkreślała redakcja „Kroniki Farmaceutycz-
nej” – zorganizowany został z „inicjatywy […] Inspektora farmaceutycznego 
Adama Filemonowicza”. Od strony formalnej za kurs odpowiadało Gremium 
Aptekarzy Małopolski Zachodniej, „oddając na ten cel do użytku swój lokal i do-
starczając wszelkich potrzeb, a w końcu zajmując się wydawaniem świadectw”. 
Aby kurs mógł się odbyć, konieczna była współpraca jeszcze wielu osób. Dok-
tor Bolesław Salak, naczelnik wojewódzkiego Wydziału Zdrowia, „otaczał kurs 
wielką życzliwością przez cały czas jego trwania, aż do zakończenia egzaminu”. 
Z kolei magister Jan Szustow, major w stanie spoczynku, aptekarz, „w pierwszym 
rzędzie zajął się zjednaniem wybitnych wykładowców”. Jako że w kursie brali 
udział nie tylko właściciele, dzierżawcy i zarządcy aptek, ale także ich pracow-
nicy, w organizację włączył się również Zarząd krakowskiego Oddziału Związku 
Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, „zajmu-
jąc się szczególnie ściąganiem opłaty za kurs od Kolegów pracowników”. Kurs 
ten musiał być nie lada wydarzeniem, gdyż „Kronika Farmaceutyczna” zamieści-
ła niezwykle drobiazgową relację z jego przebiegu: „Na kurs zgłosiło się ogółem 
323 osoby, wśród nich było właścicieli, dzierżawców i kierowników aptek 106, 
dyplomowanych pracowników 158, niedyplomowanych 16, Mag. farmacji zaj-
mujących różne stanowiska na Uniw. Jagiell. 3 i innych Magistrów farmacji 12”. 
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Jak relacjonowała „Kronika Farmaceutyczna”, „celem udostępnienia korzystania 
z wykładów i świadczeń podzieleni zostali uczestnicy na dwie równorzędne gru-
py, dla których odbywały się identyczne wykłady i ćwiczenia oraz pokazy w dwu 
po sobie następujących dniach. Ażeby dalej jeszcze ułatwić korzystanie z wy-
kładów i umożliwić należyte przygotowanie się do egzaminu tym wszystkim, 
którzy z różnych powodów nie mogli regularnie brać udziału w kursie, podjął 
się tut. Oddział Zw. Zaw. Farmac. Prac. R. P. wydawnictwa skryptów z wykładów, 
w czem zasłużył się głównie wyżej już wspomniany P. Major Szustow”. 

Pośród licznych wykładowców, obok głównie lekarzy wojskowych, znalazł 
się także inspektor farmaceutyczny województwa krakowskiego magister 
Adam Filemonowicz. Na czele komisji egzaminacyjnej stał, jako jej przewodni-
czący, Naczelnik Wydziału Zdrowia Województwa Krakowskiego oraz delegat 
Okręgu PCK Kraków, delegat DOKV9 oraz prezes Gremium Aptekarzy Małopol-
ski Zachodniej w Krakowie magister farmacji Henryk Dawid. Program kursu 
obejmował 72 godziny zajęć według następującego programu: „1. O.L.P. bierna. 
2. Środki używane do napadów lotniczych i ich skutki. 3. Chemja gazów bojo-
wych (z ćwiczeniami). 4. Toksykologja gazów bojowych. 5. Możliwość wojny 
bakterjologicznej. 6. Najważniejsze metody rozpoznawania gazów bojowych. 
7. Obrona wewnętrzna kraju. 8. Ogólne zasady organizacji O.P.L.G. 9. Obrona 
przeciwgazowa indywidualna (z ćwiczeniami). 10. Obrona przeciwgazowa 
zbiorowa (z ćwiczeniami). 11. Ratownictwo: Pierwsza pomoc uszkodzonym 
bojowemi środkami chemiczemi (z ćwiczeniami). 12. Przysposobienie aptek 
do O.P.L.G. 13. Przemysł chemiczno-farmaceutyczny. 14. Organizacja i zadania 
P.C.K. 15. Organizacja i zadania L.O.P.P. 16. Rola Ubezpieczalni Społecznych w ra-
townictwie sanitarnem. 17. Ćwiczenia z maskami w komorze gazowej. 18. Zwie- 
dzanie schronu L.O.P.P.”.

„Kurs ratownictwa sanitarnego i O.P.L.G. dla farmaceutów w Krakowie” mu-
siał być przeprowadzony wzorowo, skoro kończący go egzamin zdało 295 osób: 
9 z wynikiem „bardzo dobrym”, 111 z „dobrym”, a 175 z „pomyślnym”. Tylko 
14 osób musiało egzamin powtarzać, a 28 w ogóle się do niego nie zgłosiło. 
Projektowana była także część towarzyska, a mianowicie „spotkanie wszystkich 
uczestników wraz z […] wykładowcami”, jednak od zamiaru tego odstąpiono ze 
względu na żałobę narodową po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. „Zarząd 
Gremjum Aptekarzy M.Z. postanowił w związku z tem przeznaczyć pewną znacz-
niejszą kwotę na Kopiec im. ś.p. Marszałka na Sowińcu pod Krakowem”. 

Kolejny ważny dla środowiska aptekarskiego Małopolski kurs odbywał się 
w marcu 1938 roku. Mowa tu o bardzo wszechstronnym, prowadzonym przez 

9  Dowództwo Okręgu Korpusu nr V – przyp. red.
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pracowników krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego „Kursie dokształcają-
cym dla farmaceutów zorganizowanym przez Gremium Aptekarzy Małopolski 
Zachodniej w Krakowie w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia Urzędu Woje-
wódzkiego przy współudziale pp. profesorów, docentów i asystentów U.J.”.  
Wśród wykładowców można było znaleźć m.in. takie sławy krakowskiego 
środowiska naukowego, jak: profesor Marek Gatty-Kostyál, który poprowadził 
zajęcia związane z farmacją stosowaną i farmakognozją, doktor Mieczysław Ry-
chlik, znany specjalista w zakresie badań żywności i oceny jakości wody pitnej, 
ówczesny doktor, a późniejszy profesor Bolesław Skarżyński, autorytet w dzie-
dzinie chemii fizjologicznej, szczególnie zaś – witamin i hormonów, czy wreszcie 
międzynarodowej sławy farmakolog profesor Janusz Supniewski. 

W krótkiej notce prasowej, opublikowanej w „Wiadomościach Farma-
ceutycznych” jeszcze w trakcie trwania kursu, relacjonowano: „w związku 
z Farmakopeą polską II urządził Zarząd Gremium Aptekarzy Małopolski 
w Krakowie w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia wojew. Krakowskiego 
kurs dokształcający dla farmaceutów”. Ten 54-godzinny kurs prowadzony był 
w dwóch grupach o „jednakim programie, celem dania możności wszystkim 
koleżankom i kolegom wzięcia udziału”. Zajęcia odbywały się w lokalu Gre-
mium. Pierwsza grupa pracowała od 9 do 18 marca, druga zaś od 21 do 29 mar-
ca. Dla aptekarzy, szczególnie tych prowincjonalnych, udział w kursie był nie 
lada wyzwaniem, biorąc pod uwagę, że zajęcia odbywały się od 9.00 do 13.00 
i od 16.00 do 20.00 „lub dłużej”. Program był imponujący i w pełni tłumaczył 
wysoką „opłatę za kurs, wynoszącą w przybliżeniu 25 zł dla właścicieli aptek 
a 20 zł dla pracowników”. Złożyło się nań omówienie najnowszych zdobyczy 
nauki i bieżących spraw zawodu: „Historia i rozwój lekospisów ze szczegól-
nym uwzględnieniem Farmakopei Polskiej II. Ustawodawstwo farmaceutycz-
ne (środki odurzające). 2. Metodyka farmakopealna chemicznej i fizycznej 
oceny jakości leków. – Demonstracje i ćwiczenia. 3. Wstęp do farmakopei ze 
szczególnym uwzględnieniem preparatów galenowych. Metodyka oznaczeń 
ciał czynnych w preparatach galenowych. – Demonstracje i ćwiczenia. 4. Me-
todyka badań farmakognostycznych. – Demonstracje i ćwiczenia. 5. Lecznic-
two bakteriologiczne i serologiczne (surowice i szczepionki) – Demonstracje 
z diagnostyki bakteriologicznej i bakterioskopia. 6. Biologiczne badanie leków. 
Podział leków według ich działania farmakologicznego. 7. Hormony. 8. Chemia 
witaminów i hormonów. Zasady badania moczu. 9. Badanie i ocena wody do 
picia. Ustawodawstwo żywnościowe i organizacja kontroli w Polsce. Meto-
dyka badań żywności i najczęściej spotykanych sfałszowań. 10. Uwagi o pol-
skim zielarstwie”. Tak obszerny i przede wszystkim wszechstronny program 
kursu wymagał od uczestników przybycia z podstawowym instrumentarium 
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laboratoryjnym. Organizatorzy precyzowali dokładnie: „każdy […] ma ze sobą 
Farmakopeę polską, 1 biuretę ze statywem, łapkami i pierścieniem, 1 pipetę na 
5 cm3 z podziałką, na 0,10, 5 probówek ze statywem, lejek, lampkę spirytuso-
wą, kolbkę Erlenmayera na 150 do 200 cm3, 2 zlewki na 100, 200 lub 250 cm3, 
1 parowniczkę szklaną lub porcelanową, ważkę ręczną rogową i odważniki od 
0,01 do 1 g, termometr na 150 do 200o, drucik platynowy, areometry dla cieczy 
cięższych i lżejszych od wody wraz z cylindrem szklanym oraz siatkę azbe-
stową”. Widzimy, że kurs traktowano bardzo poważnie, a uczestnicy w istocie 
musieli nań przybyć z małym laboratorium… 

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali drukowane świadectwo ukończenia 
(patrz ilustracja), podpisane wspólnie przez inspektora farmaceutycznego 
województwa krakowskiego Adama Filemonowicza oraz prezesa Gremium Ap-
tekarzy Małopolski Zachodniej magistra farmacji Czesława Michalika. Zarówno 
ambitny program, jak i sam fakt zorganizowania „Kursu dokształcającego dla 
farmaceutów” były wielokrotnie komentowane na łamach czasopism aptekar-
skich w 1938 roku, co świadczyło o pełnym sukcesie tej inicjatywy. Pomimo 
wysokiej ceny, długiego czasu trwania i konieczności dostarczenia obszernego 
instrumentarium analitycznego w kursie wzięło udział aż 123 farmaceutów! 
Redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych” zastrzegała przy tym, że „zaintere-
sowanie okazali szczególnie starsi aptekarze na demonstracjach i ćwiczeniach. 
[…] Dużą korzyść odnieśli wszyscy, ponieważ każdy miał możność osobiście 
przeprowadzić najważniejsze badania preparatów chemicznych. Z wielkim 
zainteresowaniem słuchacze kursów uczestniczyli w demonstracjach z działu 
badania środków nasercowych, które zostały przeprowadzone w Zakładzie 
Farmakologii U. J. Zajęcia z zakresu i oceny wody do picia, ustawodawstwa żyw-
nościowego i organizacji jej kontroli w Polsce oraz metodyki badań żywności 
i najczęściej spotykanych zafałszowań” prowadzono w siedzibie krakowskiej 
filii Państwowego Zakładu Higieny, a w Zakładzie Bakteriologii UJ w „sposób 
bardzo dostępny i przejrzysty” przedstawiono „lecznictwo bakteriologiczne 
i serologiczne”. Chwalono wykłady doktor Ireny Turowskiej z Katedry i Zakła-
du Botaniki Farmaceutycznej krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego UJ: 
„bardzo ciekawe były wykłady połączone z przezroczami oraz badaniami pod 
mikroskopem z farmakognozji”. 

Ostatni przed wybuchem II wojny światowej kurs dla krakowskich i ma-
łopolskich aptekarzy dotyczył „zbioru i hodowli ziół leczniczych”, zielarstwa. 
I tym razem współinicjatorem kursu był inspektor farmaceutyczny magister 
Adam Filemonowicz, wzmiankowany jako „kierownik sekcji naukowej Zespołu 
Farmaceutów” Obozu Zjednoczenia Narodowego. Kurs odbywał się pod pa-
tronatem Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej. Jak podawała „Kronika 
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Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu dokształcającego dla farmaceutów zorganizowanego przez Gre-
mium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w Krakowie w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego przy współudziale pp. profesorów, docentów i asystentów U.J.” 
Źródło: ze zbiorów rodzinnych Andrzeja Skowrońskiego.
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Farmaceutyczna”, trwał od 9.00 do 17.00 „z przerwą obiadową”, a brało w nim 
udział 110 osób. Wykładowcą był profesor Jan Muszyński. Grono słuchaczy było 
bardzo zróżnicowane. Znaleźli się w nim: „właściciele aptek i pracownicy farma-
ceuci woj. Krakowskiego, lekarze, ogrodnicy, dyplomowani agronomowie oraz 
przedstawiciele innych zawodów”. Przebieg kursu relacjonował na łamach „Kro-
niki Farmaceutycznej” jeden ze słuchaczy, podpisany inicjałami „F.J.”: „Program 
był przez prelegenta obmyślany i przeprowadzony bardzo praktycznie i dobrze 
i składał się z trzech podstawowych działów: hodowli, zbioru i przeróbki, wy-
kłady zaś były prowadzone prawdziwie po mistrzowsku. Poza specjalną nauką 
o ziołach leczniczych i przemysłowych prelegent potrafił wzbudzić entuzjazm 
i wielkie zainteresowanie do tej pracy. Wykłady powyższe uświadomiły słucha-
czy o możliwości zaoszczędzenia Polsce setek tysięcy zł[otych] przez hodowlę 
tych ziół, które sprowadzamy z zagranicy”. Jak podkreślał „F.J.”, „słuchacze 
z wielką wdzięcznością dziękowali prelegentowi za wysoce pożyteczne wykła-
dy. M.in. należy podkreślić, że wykłady te spowodowały, iż pięć osób z pośród 
słuchaczy rozpoczęło już hodowlę ziół leczniczych w poważniejszym zakresie, 
których obecnie brak na rynku polskim, jak: kozłek, rumianek, rabarbar i in. Kur-
sy takie winny odbywać się częściej, gdyż przyczynić się mogą do zwiększenia 
ilości hodowców ziół leczniczych, a tym samym do zahamowania importu ziół, 
których hodowla doskonale udaje się w naszym klimacie, dając ludziom pracę, 
a Państwu oszczędność”.

Wszyscy słuchacze kursu otrzymali „Zaświadczenie”, które głosiło, że uczest-
nik „wysłuchał wykładów z zakresu zielarstwa, wygłoszonych w dniach: 12, 13, 
14 i 15 kwietnia 1939 r. przez p. Jana Muszyńskiego, prof. U.[niwersytetu im.] 
S.[tefana] B.[atorego] w Wilnie, zorganizowanych z inicjatywy inspektora farma-
ceutycznego, p. mgra Adama Filemonowicza przez Zarząd Gremium Aptekarzy 
M.Z. w Krakowie”. Podpisali je wspólnie inspektor Adam Filemonowicz oraz 
prezes Gremium magister Czesław Michalik. 

Na koniec warto nadmienić, że kursy dla aptekarzy organizowały nie tylko 
stowarzyszenia zawodowe. Przykładowo w 1933 roku kurs taki odbywał się 
z inicjatywy „Polskiego Czerwonego Krzyż pod wysokim protektoratem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej – Zarząd Okręgu Krakowskiego”. Na „Świadectwie 
ukończenia kursu”, datowanym na 15 września 1933 roku, zapisano, że absol-
went „przesłuchał 18 godzinny Kurs ratownictwa i obrony przeciwgazowej lud-
ności cywilnej, urządzony przez Zarząd P.C.K. Okręgu Krakowskiego w Krakowie 
od dnia 24 m-ca maja do dnia 1 m-ca czerwca roku 1933 i zapoznał się z przed-
miotami, objętymi programem ustalonym przez Ministerstwo Opieki Społecznej 
w okólniku Nr. 22/33 ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania gazów bo-
jowych w zatrutem powietrzu”. Dokument zaświadczający o ukończeniu kursu 
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wspólnie podpisali inspektor farmaceutyczny województwa krakowskiego, szef 
sanitarny PCK Okręgu Krakowskiego oraz wykładowca.

Ze wspomnień potomków aptekarzy, którzy brali udział w opisanych kur-
sach, wiemy, że dawni farmaceuci uczestniczyli w nich bardzo chętnie. Doceniali 
wysiłek organizacji zawodowych i chętnie korzystali z możliwości zdobycia wie-
dzy. Szczególnie dla aptekarzy prowincjonalnych kursy te były również okazją 
do… spotkań towarzyskich z dawno niewidzianymi kolegami! 

Piśmiennictwo u autora.

dr n. farm. Maciej Bilek

8 marca br. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrud-
nionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 499). 

Rozporządzenie dotyczy osób, które rozpoczynają okres edu-
kacyjny po terminie jego wejścia w życie, czyli farmaceutów, którzy 
będą odbierać prawo wykonywania zawodu od 2018 roku, oraz 
osób, które obecnie odbywają półroczne przeszkolenie po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu. 

Wszyscy, którzy rozpoczęli okres edukacyjny, kończą go na 
dotychczasowych zasadach.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu to:
• rozszerzenie ramowego programu; 
• rozszerzenie możliwości uzyskania punktów edukacyjnych;
•  określenie liczby punktów edukacyjnych za każdą formę szko-

lenia i doprecyzowanie rodzaju dokumentu potwierdzającego 
realizację szkolenia ciągłego; 

•  wyrównanie liczby punktów za uzyskanie tytułu specjalisty, stop-
nia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych; 

• wprowadzenie nowego wzoru karty szkolenia; 
•  doprecyzowanie terminu, do którego można składać wniosek 

o przedłużenie okresu edukacyjnego; 
• konieczność uzyskania punktów w danym okresie. 
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Przed 75 laty Polska Prasa farmaceutyczna Pisała...

KOMUNIKAT. Ostrzega się przed przyjęciem do pracy i zatrudnieniem ap-
tekarza Ignacego Pilcera. Kto zna miejsce pobytu Ignacego Pilcera albo uzyskał 
o tym wiadomość, winien zgłosić to natychmiast do najbliższego urzędu poli-
cyjnego a równocześnie zawiadomić Izbą Aptekarską, Krakau, Wehrmachtstr. 3,  
jakoteż Oddział Lwowski, Nicolausstr. 15. Ostatnim miejscem zamieszkania 
Ignacego Pilcera była Jagielnica. Urodził się w Tarnowie 8 czerwca 1902 i posia-
da legitymację członkowską Izby Aptekarskiej nr 5262. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 marca 1943 roku.

Dotyczy kart dodatkowych na mydło na rok 1943. […] Każdy fachowy pra-
cownik farmaceutyczny (kierownik apteki, magister, prowizor, pomocnicy 
aptekarscy, praktykanci) otrzymuje karty dodatkowe na mydło. Dodatkowo 
wydaje się do dyspozycji każdej apteki łącznie jedną kartę dodatkową na mydło 
dla użytku personelu niefachowego. Personel niefachowy (laboranci, siły tech-
niczne, biurowe, sprzątaczki, służące itd.) nie ma prawa do kart dodatkowych 
na mydło. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 marca 1943 roku.

Dotyczy dodatkowych kart na mydło na rok 1943. W uzupełnieniu mego 
obwieszczenia z dnia 25 lutego 1943 […] zwracam uwagę na to, że wydane po-
szczególnym osobom karty na mydło, przeznaczone są wyłącznie dla ich użytku 
w aptece. Poszczególna osoba nie może sobie rościć prawa do mydła, raczej jest 
ono własnością apteki. W razie zmiany miejsca należy oddać kartę na mydło 
kierownikowi apteki, którą dany pracownik opuszcza. Gdy opróżnione przez 
pracownika stanowisko pozostanie nieobsadzone, należy kartę na mydło bez-
zwłocznie zwrócić Izbie Aptekarskiej dla Generalnego Gubernatorstwa, Krakau, 
Wehrmachtstrasse 3. W innym wypadku karta na mydło przypada na rzecz tego, 
który na opróżnione miejsce wstąpił. Za przeprowadzenie tego postępowania 
czynię odpowiedzialnym kierownika apteki. 

Prezes Izby Aptekarskiej Dr. Weber Radca farmacji.

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 marca 1943 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
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Z dawnej apteKi

Aquæ. Capil.r, Ven:s (Aqua Ca-
pillorum Veneris) – woda z włosków 
Wenery, syn. woda z włosków Matki 
Bożej, czyli wodny wyciąg z paproci 
o nazwie niekropień właściwy (Adian-
tum capillus-veneris L.). Lek zalecano 
w chorobach dróg oddechowych.

Sir ∙ De ∙ Liquirit ∙  (Sirupus de Li-
quiritiae) – syrop z lukrecji, syn. Syru-
pus Glycyrrhizae – ulepek lukrecjowy. 
Surowiec: Radix Liquiritiae, syn. Radix 
Glycyrrhizae – korzeń lukrecji gładkiej 
(Glycyrrhiza glabra L.). Lek zalecano 
w stanach zapalnych dróg oddecho-
wych oraz żołądka.

Majoliki liguryjskie, Włochy, XVII/XVIII wiek: waza apteczna, Savona, warsz-
tat Pescetto, wys. 42 cm; dzban apteczny, Albisola, wys. 20 cm. Zbiory Muzeum 
Farmacji UJ CM, kolekcja Mateusza B. Grabowskiego, emigracyjnego aptekarza 
z Londynu, przekazana w 1976 roku (nr inw.: MF/5939, 5918)1.

mgr farm. Iwona Dymarczyk
Fot. Adam Olszowski

1  Szczegółowy opis naczyń w: I. Dymarczyk, Aptekarz i majoliki. O Mateuszu B. Grabowskim 
i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej, Kraków – Poznań 2015.




