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INFORMACJE BIEŻĄCE

Okręgowa Izba Aptekarska w KrakowieOkręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel.: +48 12 264 25 53 | +48 607 140 898
faks: +48 12 264 25 09
e-mail: biuro@oia.krakow.pl

Nr konta: Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 174536 1020 2892 0000 5702 0016 1745 

Biuro w Krakowie czynne:Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 15.00
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.00
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod 74477447 

PrezesPrezes
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran pełni dyżur:
w poniedziałki od 11.00 do 14.00
w piątki od 11.00 do 14.00

Rzecznik Odpowiedzialności ZawodowejRzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. farm. Elżbieta Wajda pełni dyżur:
w środy od 9.00 do 11.00

Radcy prawni przyjmują w siedzibie OIA w Krakowie:Radcy prawni przyjmują w siedzibie OIA w Krakowie:
poniedziałek: 9.00–14.00
wtorek: 11.00–13.00
środa: 9.00–14.00
czwartek: 9.00–14.00

Wysokość składek członkowskich OIA 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

Prosimy wszystkie osoby przechodzące na emeryturę i zaprzestające wykonywania 
zawodu farmaceuty o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu w formie pisemnej do biura 
Okręgowej Izby Aptekarskiej.
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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

W dniach 24–26 stycznia br. obradował VIII Krajowy 
Zjazd Aptekarzy. Jak zawsze było to wielkie wydarze-
nie dla całego środowiska aptekarskiego. Za najważ-
niejsze należy uznać oczywiście wybory nowych władz. W przypadku Prezesa 
nie było wątpliwości: sprawująca dotychczas tę funkcje mgr farm. Elżbieta Pio-
trowska-Rutkowska olbrzymią większością głosów została wybrana na ponow-
ną kadencję. Relacja z przebiegu Zjazdu znajduje się w dziale Wydarzenia w tym 
numerze biuletynu. 

Zjazd nie ograniczył się jedynie do wyboru władz – przyjął też liczne uchwa-
ły, które wytyczają plan działania na najbliższe cztery lata. Do Komisji Uchwał 
i Wniosków wpłynęło ponad 70 wniosków i propozycji uchwał. Ostatecznie 
przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia wniosków programowych dotyczących 
działalności samorządu aptekarskiego, obejmującą 55 wniosków. W liczącym 
11 stron dokumencie znalazły się zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla funk-
cjonowania aptek i wykonywania zawodu, a także drobniejsze, również ważne. 

Naczelną Radę Aptekarską zobowiązano m.in. do rozpoczęcia pilnych prac 
nad urealnieniem marż aptecznych, taksy laborum, ograniczeniem częstotliwo-
ści publikacji wykazów leków oraz uchwaleniem prawa zapobiegającego ob-
ciążaniu podmiotów prowadzących hurtownie i apteki negatywnymi skutkami 
zmian cen urzędowych.

Wiele wniosków odnosiło się do aptek szpitalnych. Najważniejsze było zobo-
wiązanie NRA do podjęcia działań w takich kwestiach, jak: zmiana taryfikatora 
wynagrodzeń farmaceutów szpitalnych, zmiana w prawie dotyczącym farmacji 
szpitalnej uzależniającym liczbę etatów w aptece od zakresu wykonywanych 
działań oraz liczby pacjentów, współfinansowanie przez Ministerstwo Zdrowia 
specjalizacji farmaceutycznych, wprowadzenie w ustawie o zawodzie normy 
ustanawiającej kompetencje farmaceuty klinicznego do pracy na oddziale. 

Bardzo dużo było wniosków o podjęcie przez NRA działań zmierzających do 
bezpiecznej dla aptek realizacji e-recept, w tym: skierowanie do Ministerstwa 
Zdrowia wniosku o wprowadzenie dokładnej walidacji e-recept i ustalenie 
w prawie jednolitych wzorów e-recepty i DRR (dokument realizacji recepty), 
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stosowanych przez dostawców oprogramowania aptecznego. Domagano się tak-
że pilnej likwidacji niespójnych oraz niejednoznacznych przepisów dotyczących 
wydawania z apteki produktów leczniczych, środków specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego i wyrobów medycznych. 

Zobowiązano NRA do poszerzenia definicji opieki farmaceutycznej o prze-
gląd lekowy.

Część wniosków dotyczyła podjęcia skutecznych czynności ograniczających 
wywóz leków, a także przeciwdziałających koncentracji rynku.

Zaproponowano poszerzenie kar korporacyjnych dla osób, które działają 
niezgodnie z obowiązującym prawem i kodeksem etyki zawodowej. 

Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie apelu do Rady Ministrów o zmianę za-
sad i warunków zapewnienia przez apteki dostępności do usług farmaceutycz-
nych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy1. 

Przed nową Radą lata naprawdę ciężkiej pracy. Czy podoła wyzwaniu, zo-
baczymy za cztery lata, gdy kadencja dobiegnie końca. Życzę, aby praca szła jak 
najlepiej. Mamy przedstawicieli w organach naczelnych. Trzeba pamiętać, że to 
również od ich aktywności będzie zależeć, czy uda się zrealizować uchwały Zjazdu.

Z okazji nachodzących Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Koleżankom 
i Kolegom smacznego jajka i mokrego dyngusa.

Prezes ORA w Krakowie
 mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

1  Z całością uchwał można się zapoznać na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej w dziale 
„Organizacja”: Uchwały VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, https://bip.nia.org.pl/index.
php/organizacja/uchwaly-i-zarzadzenia/156-krajowy-zjazd-aptekarzy-uchwaly-2, do-
stęp: 1.03.2020.
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. .   KrakówKraków – szkolenie „Synergia działania oleju z czarnuszki i kwasu 
glicyryzynowego – nowe możliwości podniesienia komfortu życia 
pacjentów z AZS oraz suchością skóry po terapiach retinoidami, 
zewnętrznymi kortykosteroidami lub w wyniku chorób wewnętrz-
nych”. Organizatorzy: OIA w Krakowie i SOLVERX

. .   KrakówKraków – inauguracyjne posiedzenie Krakowskiej Rady Zdrowia 
– . Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – konferencja „Nowoczesna opieka farmaceutyczna w prak-
tyce”. Organizatorzy: OIA w Krakowie, MedFarma i CM UJ

. .   KrakówKraków – posiedzenie naukowe PTFarm Oddział Kraków, na którym 
wygłoszono wykłady: „Leczenie żywieniowe chorych onkologicz-
nie”, „Przegląd leków stosowanych w leczeniu szpiczaka plazmocy-
towego”, „Leki stosowane w hiperamonemii wywołanej zaburzenia-
mi cyklu mocznikowego u noworodków”. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie dr Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski XIX Małopolska Konferencja Samorządowa „Odnawial-
ne źródła energii w walce ze smogiem”. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie dr Barbara Jękot

. .   WarszawaWarszawa – posiedzenie Prezydium NRA
. – . .   TarganiceTarganice – Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów VIII Kaden-

cji OIA w Krakowie
. .   WarszawaWarszawa – posiedzenie NRA. Udział wzięły Prezes ORA VII ka-

dencji dr Barbara Jękot oraz gościnnie Prezes ORA VIII kadencji 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

. .  KrakówKraków – posiedzenie ORA w Krakowie

. .   KrakówKraków – konferencja naukowa dla farmaceutów. Organizatorzy: 
OIA w Krakowie, UM w Lublinie oraz firma Miralex

. .   KrakówKraków – spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych. Udział 
wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

. .   KrakówKraków – VIII Konkurs Nalewek Własnej Receptury, tradycyjnie zor-
ganizowany we współpracy z OIL w Krakowie

. .   KrakówKraków – Małopolskie Spotkanie Opłatkowe. Udział wzięła Wicepre-
zes ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito

. .   KrakówKraków – spotkanie opłatkowe Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. 
Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

. .   KrakówKraków – spotkanie wigilijne Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Je-
rzy Jasiński

. .   TarnówTarnów – uroczysty pokaz premierowy krótkometrażowego filmu 
fabularnego pt. Pan Apotheker w reżyserii Dawida Szpary w kinie 
„Marzenie” w Tarnowskim Centrum Kultury. Udział wzięła Prezes 
ORA VII kadencji dr Barbara Jękot oraz Prezes ORA VIII kadencji 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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. .   KrakówKraków – XXIX Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów 
Małopolski i Polski. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Małgorzata Lelito

.    KrakówKraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy „Od operetki do musicalu”
. .   KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-

wania zawodu
. .  KrakówKraków – posiedzenie ORA w Krakowie
. .   KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-

wania zawodu
– . .  WarszawaWarszawa – Krajowy Zjazd Aptekarzy

Życzy y wszystkim far aceutom Życzy y wszystkim far aceutom 
oraz pracownikom biura oraz pracownikom biura 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie 
zdrowych, pogodnych, przepeł ionych wiarą, nadzieją i miłością zdrowych, pogodnych, przepeł ionych wiarą, nadzieją i miłością 

Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych, 
spędzonych w radosnej rodzinnej at osferze i wśród przyjaciół!spędzonych w radosnej rodzinnej at osferze i wśród przyjaciół!

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej 
wraz z ORA w Krakowiewraz z ORA w Krakowie
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Jak zmniejszyć ryzyko
zakażenia koronawirusem?
Wytyczne dla aptek

W związku z dynamicznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 
Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje wdrożenie w aptekach następujących 
działań zapobiegawczych:
 1. Wyznaczenie strefy buforowej dla pacjentów oczekujących na obsługę.
 2. Wyznaczenie przed każdym ze stanowisk linii gwarantującej zachowanie 

bezpiecznej odległości ≥ 1 metra pomiędzy pacjentem a farmaceutą lub tech-
nikiem farmaceutycznym.

 3. Jak najczęstsza dezynfekcja powierzchni eksponowanych: blatów, klamek, 
bilownic, szyb, telefonów, klawiatur, terminali płatniczych oraz pozostałych 
powierzchni i przedmiotów narażonych na kontakt z wirusem.

 4. Umieszczenie w toaletach instrukcji mycia rąk oraz zapewnienie dostępu do 
detergentów. 

 5. Jak najczęstsze mycie rąk lub stosowanie preparatów dezynfekcyjnych.
 6. Unikanie dotykania rękami twarzy (ust, oczu, nosa) i błon śluzowych.
 7. Wietrzenie izb ekspedycyjnych (co najmniej raz na godzinę).
 8. Przypomnienie personelowi aptek o zakazie przechowywania i spożywania 

żywności i płynów w izbie ekspedycyjnej.
 9. Unikanie przechowywania telefonów komórkowych w izbie ekspedycyjnej. 
10. Usunięcie z izby ekspedycyjnej wszystkich zbędnych przedmiotów (zabawek 

dla dzieci, dyspenserów z wodą, ulotek, koszy wyprzedażowych itp.).
11. Rekomendowanie dokonywania płatności bezgotówkowych (płatności zbli-

żeniowe, BLIK).
12. Każdorazowa zmiana odzieży wierzchniej po zakończeniu pracy.
13. Codzienne pranie fartuchów ochronnych.
14. Ograniczenie do minimum wizyt osób trzecich w aptekach (np. przedstawi-

cieli aptecznych).
W szczególnych sytuacjach przedsiębiorcy prowadzący apteki powinni roz-

ważyć wdrożenie dodatkowych działań zabezpieczających, takich jak: 
• montaż szyb przy stanowiskach obsługi pacjenta;
• udostępnienie dozowników z płynem dezynfekującym;
• prowadzenie obsługi przez okienka do sprzedaży nocnej.

Użycie masek ochronnych jest zalecane wyłącznie dla osób chorych!
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VIII Konkurs Nalewek Własnej 
Receptury

13 grudnia 2019 roku, zgodnie ze zwyczajem, który już niedługo będzie moż-
na nazwać tradycją, w pięknych i klimatycznych wnętrzach Muzeum Farmacji 
CM UJ przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie odbył się VIII Konkurs Nalewek Włas-
nej Receptury, zorganizowany przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie 
wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie.

Goście i wystawcy zjechali do nas z całej Polski. Byli farmaceuci reprezentu-
jący Podkarpacką Okręgową Izbę Aptekarską i Śląską Izbę Aptekarską, farma-
ceuci z Jeleniej Góry, z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, a także farmaceuci znad 
morza, z Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 

Do konkursu zgłoszono aż 62 nalewki, co stanowiło niemałe wyzwanie dla 
jury, w skład którego wchodzili: ze strony krakowskiej OIA – Joanna Piątkowska-
-Kowalik i Przemysław Szybka, a ze strony OIL – Katarzyna Domin oraz Tomasz 
Huber. Jurorzy, po degustacji wszystkich nalewek, z należytą starannością oce-
nili walory smakowe i oryginalność owoców, roślin i warzyw (!) użytych do ich 
produkcji.

Nagrodę Prezesa ORA zdobyła słodka „Nalewka z aronią, pomarańczą i goź-
dzikami”  Anny Stamirskiej z Podkarpackiej OIA.

Pierwsze miejsce w kategorii nalewek słodkich zajęła „Nalewka z pigwowca 
japońskiego” Marcina Szaliny z Gdańska.

W kategorii nalewek wytrawnych nagroda za zajęcie pierwszego miejsca 
powędrowała do Zygmunta Madejskiego z Miechowa, za „Nalewkę aroniówkę 
z imbirem”.

Wyróżnienia zdobyły nalewki:
• słodka nalewka „Czarna porzeczka, wiśnia, czarny bez” (Andrzej Kozak, Jele-

nia Góra);
• nalewka wytrawna „Tarninówka 2018” (Anna Stobierska, Kraków);
• nalewka słodka „Rabarbarowa” (Alicja Gaweł, Kraków);
• nalewka słodka „Świąteczna” (Justyna Cagara, Kraków).
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Nagroda Prezesa OIL przyznana została nalewce „Pigwowa złota jesień” Mo-
niki Rybickiej.

Wyróżnienia zdobyły nalewki:
• nalewka słodka „Kwiaty akacji i lipy zbierane o pełni księżyca” (Monika Ry-

bicka);
• nalewka wytrawna „Rajskie jabłko” (Maciej Purwin);
• nalewka o niespotykanym smaku „Szczeciówka miodowa” (Dorota i Stanisław 

Kaliccy).
Nagrodę Publiczności otrzymał Tomasz Kloc z Katowic za słodką nalewkę 

o intrygującej nazwie „Ciemna strona mocy”.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a Dyrekcji i Pracownikom 

Muzeum Farmacji dziękujemy za gościnę. Państwa zaś serdecznie zapraszamy 
na kolejny Konkurs Nalewek Własnej Receptury, który – mamy nadzieję – odbę-
dzie się już za rok.

mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik

Szanowne Koleżanki i Koledzy pracujący w aptekach! 
Przypominam w związku z obecną sytuacją zagrożenia epide-

micznego, że istnieje możliwość wysyłania zestawień refundacyj-
nych do Narodowego Funduszu Zdrowia w postaci elektronicznej 
i jest to rozwiązanie proponowane. 

Do złożenia e-zestawienia wystarczą podpisy właściciela apteki 
i kierownika wykonane za pomocą profilu zaufanego (ePUAP). Każdy 
kierownik apteki zobowiązany jest do posiadania profilu zaufanego.

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Premiera filmu Pan Apotheker

21 grudnia 2019 roku odbyła się w Tarnowskim Centrum Kultury uroczysta pre-
miera krótkometrażowego filmu fabularnego Pan Apotheker w reżyserii Dawida 
Szpary.

Film oparty jest na prawdziwym wydarzeniu, które rozegrało się w Wigilię 
1944 roku w okupowanym Tarnowie. Reżyserowi opowiedział o nim dr farm. Je-
rzy Pertkiewicz (honorowy obywatel Tarnowa).

W domu rodziny Pertkiewiczów przygotowywano kolację wigilijną, panowa-
ły dostojny nastrój i radość z powodu powrotu z więzienia Zygmunta Pertkie-
wicza, głowy rodziny, z zawodu aptekarza. Ostry, natarczywy dźwięk dzwonka 
przerwał modlitwę. Za drzwiami stał żołnierz niemiecki z przewieszonym przez 
ramię pistoletem maszynowym. Był bardzo chory, prosił o leki na gorączkę i ka-
szel. Zygmunt Pertkiewicz wziął klucze i poszedł do apteki. Ciszę, która nastąpi-
ła, przerywał głośny kaszel żołnierza.

Rodzina, nie dość, że wpuściła do domu okupanta, to jeszcze podzieliła się 
z nim kolacją i opłatkiem. Został potraktowany jak niespodziewany gość, dla któ-
rego pozostawia się na stole wigilijnym puste nakrycie, a nie jak znienawidzony 
wróg.

Film jest opowieścią o tym, że pomoc drugiemu człowiekowi, nawet w najbar-
dziej skrajnych przypadkach, jest najważniejsza. Taki był dr farm. Jerzy Pertkie-
wicz – aptekarz, człowiek o wielkiej moralności. Po 75 latach historia ta została 
pokazana szerszej publiczności, za co reżyserowi należą się podziękowania. Gra-
tulacje dla odtwórcy roli niemieckiego żołnierza, naszego kolegi – mgr. farm. Ka-
mila Matczuka!

Dziękuję za zaproszenie i wzruszające chwile!

dr Barbara Jękot
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Noworoczny Koncert Aptekarzy

12 stycznia 2020 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbył się 
Noworoczny Koncert Aptekarzy „Od operetki do musicalu”. Był to już dwunaste 
takie wydarzenie.

Zaproszonych gości, sponsorów i aptekarzy z rodzinami przywitały Prezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz prowadząca koncert – 
Jolanta Suder.

Tegoroczny koncert, podobnie jak poprzednie, był na bardzo wysokim po-
ziomie artystycznym. Wystąpili soliści: Yuliya Ponomar (sopran), Monika Bieder-
man-Pers (sopran), Monika Węgiel (śpiew), Alexander Martinez (tenor) i Piotr 
Karzełek (tenor) oraz Orkiestra Straussowska „Obligato” pod dyrekcją Jerzego 
Sobeńki. W programie znalazły się utwory z najbardziej znanych oper, operetek 
i musicali.

To wyjątkowe wydarzenie nie byłoby możliwe bez pomocy sponsorów: zło-
tego sponsora – firmy Farmina  firmy Farmina oraz głównego współorganizatora – hurtowni  hurtowni 
HurtapHurtap.

Pozostałymi współorganizatorami byli: AbocaAboca, Amara Amara, BOIRON BOIRON, EkaMedica EkaMedica, 
GalfarmGalfarm, Hygieia Hygieia, Salus Salus, SANPROBI SANPROBI, Qpharma Qpharma.

„Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej”„Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej” objął wydarzenie pa-
tronatem medialnym.

Przed koncertem jego uczestnicy wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy.

Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Jerzy Jasiński
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VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy

W dniach 24–26 stycznia 2020 roku w Warszawie odbył się VIII Krajowy Zjazd 
Aptekarzy. W hotelu Novotel Warszawa Airport spotkało się 371 delegatów re-
prezentujących 20 okręgowych izb aptekarskich. Podczas obrad wybrano wła-
dze, które będą działać na rzecz środowiska farmaceutycznego przez następną 
kadencję.

Na Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej ponownie wybrano mgr farm. Elż-
bietę Piotrowską-Rutkowską, Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawo-
dowej został mgr farm. Dominik Lakota, a Przewodniczącym Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej – mgr farm. Krzysztof Kondracki.

Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie reprezentowało 36 delegatów. Wielu 
z nich znalazło się w organach Naczelnej Izby Aptekarskiej. W skład NRA weszły 
dr Barbara Jękot i mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik. Członkami Naczelnego 
Sądu Aptekarskiego zostali: mgr farm. Magdalena Kudrzycka, mgr farm. Karolina 
Kuś, mgr farm. Wojciech Stępień i mgr farm. Anna Włodarczyk (jako Przewodni-
cząca NSA). W NKR krakowską OIA będzie reprezentować mgr farm. Tomasz Pła-
tek, pełniący funkcję Sekretarza NRA. Nasza Prezes – mgr farm. Elżbieta Rząsa-
-Duran – została członkiem Prezydium NRA.

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata Lelito 
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Źródło: Uchwała nr VIII/27/2020 VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, https://bip.nia.org.
pl/images/_VIII_KZA2/Uchwaa_Nr_VIII_27_2020_VIII_KZA_z_dn_260120_r_w_spr_rkoj-
mi_naleytego_prowadzenia_apteki_oglnodostpnej.pdf, dostęp: 24.02.2020.
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Profilaktyka i leczenie bólu 
nowotworowego

Wprowadzenie

Ból nowotworowy, jak każdy inny ból, może być ostry i przewlekły. Ból ostry 
jednak częściej pojawia się w początkowym stadium choroby, a ból przewlekły 
może świadczyć o pogorszeniu się stanu zdrowia chorego. W przypadku około 
50% chorych onkologicznie mamy też do czynienia z bólem przebijającym, który 
jest bardzo intensywny i pojawia się nagle, po określonej czynności lub sytuacji 
(ruch, kichanie, defekacja), lub – co gorsza – samoistnie, np. u chorych z rakiem 
trzustki czy przerzutami do kości. W następstwie leczenia mogą się także poja-
wić bóle neuropatyczne lub fantomowe. 

Pacjenci nieodpowiednio leczeni cierpią niepotrzebnie z bólu, odczuwają 
jego skutki nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Ich jakość życia mocno się obniża, 
czują się zmęczeni, rozdrażnieni, przygnębieni, wystraszeni i osamotnieni. Mają 
problemy ze snem, apetytem, relacjami z ludźmi, finansami, życiem rodzinnym, 
życiem intymnym, złością, poczuciem niesprawiedliwości. Skutkuje to niekiedy 
odczuwaniem przez chorego bólu jako wszechogarniającego, totalnego, cało-
ściowego. Ból ten jest wywołany wyniszczeniem nowotworowym, lękiem przed 
leczeniem szpitalnym, utratą godności osobistej oraz kontroli nad własnym ży-
ciem i ciałem, utratą pozycji społecznej, zawodowej, strachem przed kalectwem, 
śmiercią w męczarniach. Może grozić samobójstwem chorego.

Przyczynami bólu mogą być: postępowanie diagnostyczne (biopsja, punkcja, 
pobieranie materiału do badań), uszkodzenie nerwów w wyniku inwazyjnych 
technik leczenia (chirurgia, chemioterapia, radioterapia), a ponadto: ucisk ro-
snącego guza na sąsiadujące tkanki, naciekanie przez nowotwór nerwów, prze-
rzuty do kości, rdzenia kręgowego, narządów wewnętrznych, rozciąganie ota-
czających je torebek. Zdarza się też, że ból przewlekły jedynie współwystępuje 
z chorobą nowotworową, nie będąc jej skutkiem. 
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Bardzo ważne jest, aby rozróżnić rodzaje bólu, ponieważ ból niekoniecznie 
musi być oznaką postępu choroby nowotworowej. Do poprawnej oceny przy-
czyny bólu i zaplanowania prawidłowego leczenia niezbędne są informacje na 
jego temat: kiedy się zaczął, jak długo trwa, gdzie występuje (lokalizacje), jaki ma 
charakter (kłujący, piekący, tępy, pulsujący, ciągły, szczypiący, palący, ostry, roz-
dzierający, przeszywający itp.) i kiedy się pogarsza. Dla kontroli bólu kluczowa 
jest otwarta komunikacja między pacjentem i jego bliskimi a zespołem medycz-
nym. Każdy pacjent ma bowiem inny organizm, inny próg odczuwania bólu, inny 
przebieg choroby nowotworowej, inne schorzenia lub dolegliwości współistnie-
jące oraz indywidualnie dobrane leczenie przeciwnowotworowe. Przykładowo 
zaobserwowano, że bóle będące następstwem przerzutów do kości raka sutka 
i prostaty wymagają wyższych dawek opioidów niż przeciętnie. Wraz z postę-
pem choroby może także dochodzić do pogorszenia funkcjonowania m.in. wą-
troby i nerek, co wymaga modyfikacji dawkowania analgetyków (nie steroidowe 
leki przeciwzapalne, opioidy) i koanalgetyków (leki przeciwdepresyjne, przeciw-
padaczkowe, neuroleptyki, kannabinoidy, kortykosteroidy). Pacjenci boją się sa-
mego bólu, co niekiedy – poprzez pamięć o wcześniejszych incydentach – nasila 
jego odczuwanie.

Nasilenie bólu ocenia się najczęściej według skali 10-stopniowej, gdzie 0 to 
brak odczucia bólu, a 10 – ból nie do wytrzymania. W podobny sposób można 
oceniać poziom ulgi po zastosowaniu leku przeciwbólowego. Wtedy 0 oznacza 
brak ulgi, a 10 – całkowitą ulgę w dolegliwościach. W określaniu wszystkich lo-
kalizacji bólu przydatne są kwestionariusze bólu. U dzieci stosuje się różnego 
typu obrazki, np. pokazujące nasilenie bólu za pomocą wyrazu twarzy. 

0
Nic nie boli

1 
Boli troszkę

2
Boli troszkę 

bardziej

3
Boli jeszcze 

bardziej

4
Boli dużo 
bardziej

5
Boli tak 
mocno, 

jak możesz 
sobie 

wyobrazić
Obrazki ilustrujące nasilenie bólu
Źródło grafiki: Freepik.com.
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Wskazane jest, aby pacjent prowadził dzienniczek w formie tabelki, w któ-
rej na bieżąco będzie notował incydenty bólowe. Wskazane jest, aby określał 
ich nasilenie, czas zażycia środka przeciwbólowego, czas, po którym nastąpiła 
poprawa, efekty uboczne po zażyciu leku, czas, po jakim ból powraca, to, jakie 
czynności wpływają na intensywność bólu (mechanizm wyzwalający) i jakich 
wykonywanie ból uniemożliwia (por. przykładowe tabele 1–2). Przydatne są 
także notatki na temat nastroju i jakości snu. 

Tabela 1. Ocena bólu przez pacjenta

Data Czas/godzina Rodzaj bólu Skala bólu Czynność

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Ocena skuteczności leczenia bólu przez pacjenta

Data Nazwa leku Dawkowanie Skuteczność Działania 
niepożądane

Źródło: opracowanie własne.

W trakcie odpowiedniej edukacji pacjent poznaje swoje ograniczenia i czyn-
ności wyzwalające ból oraz uczy się ich unikać. Jako farmaceuci powinniśmy 
przypominać naszym pacjentom, że kluczowe jest trzymanie się wyznaczonego 
schematu dawkowania leków, aby zapobiegać wystąpieniu bólu, a próbować go 
zmniejszać, gdy jest już nie do wytrzymania. Nie należy omijać dawek leku ani na-
wet wydłużać odstępów między nimi. Prowadzi to bowiem do pogorszenia bólu, 
trudności w jego opanowaniu i często konieczności zwiększenia dawki przyjmo-
wanego analgetyku. Poza tym nie trzeba się zniechęcać, jeśli początkowy plan 
działania nie jest efektywny – czasami potrzeba więcej niż jednego spotkania 
w celu ustalenia optymalnej terapii. Bywa i tak, że wyznaczony schemat leczenia 
sprawdza się przez jakiś czas, ale wraz z rozwojem choroby, wzrostem, rozsia-
niem guza (np. przerzuty do kości), martwicą narządów, naciekaniem naczyń 
i infiltracją nerwów, opłucnej, otrzewnej (błon surowiczych), a także przebie-
giem leczenia, pojawieniem się bólu o różnej patogenezie (np. dodatkowo bóle 
neuropatyczne, zjawisko hiperalgezji) oraz bardzo rzadko wzrostem tolerancji 
organizmu na leki przeciwbólowe – przestaje być efektywny. Nie należy się wte-
dy załamywać, tylko niezwłocznie zgłosić ten fakt personelowi medycznemu, 
który zmodyfikuje leczenie bólu. 
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Rzadko występuje oporność na leczenie opioidowe. Przed opracowaniem 
pierwotnego planu leczenia zespół medyczny musi znać odpowiedzi na pytania 
o to, co jest największą potrzebą danego pacjenta, przykładowo – spokojny sen, 
bezbolesna defekacja, możliwość przełykania, bezbolesne stanie czy siedzenie. 
Należy zdecydować, jaka jest optymalna droga podawania/postać leku przeciw-
bólowego (doustna, plastry, doodbytnicza, dożylna, port dożylny, port central-
ny). Ważne jest, aby ocenić, czy pacjent wymaga pomocy w stosowaniu leków, 
czy potrzebna jest pomoc psychologa, duchownego oraz czy pomocny może być 
fizjoterapeuta, czy można u tego pacjenta zastosować specyficzne terapie, które 
umożliwią długotrwałą analgezję, takie jak operacja, radioterapia. Wywiad z pa-
cjentem powinien zostać uzupełniony starannym badaniem klinicznym, przy-
najmniej orientacyjnym badaniem neurologicznym i w razie potrzeby – testem 
funkcjonalnym. 

Niektórym pacjentom wydaje się, że muszą po prostu wytrzymać, przecze-
kać ból – wynika to z przekonań osobistych, kulturowych czy religijnych. Jeśli 
mamy taką możliwość, porozmawiajmy spokojnie z pacjentem, wytłumaczmy 
mu, że nie ma żadnego powodu, aby ktoś znosił dodatkowe cierpienie związane 
z chorobą nowotworową. Poza tym udowodniono, że intensywny ból ma nega-
tywny wpływ na całe życie chorego, może być przyczyną obniżonego nastroju, 
zaburzeń snu i odżywiania, co w konsekwencji prowadzi do braku siły i moty-
wacji do walki z chorobą. Ponadto nieleczony ból może pośrednio, poprzez stres 
i obniżenie odporności, wpłynąć nawet na pogorszenie stanu zdrowia, np. po-
przez rozrost guza. 

Farmakoterapia bólu nowotworowego jest trudna i niesie za sobą ryzyko 
nie tylko działań niepożądanych, lecz także licznych interakcji między lekami 
przeciwbólowymi a onkologicznymi oraz lekami stosowanymi w premedykacji 
czy leczeniu negatywnych efektów ubocznych terapii przeciwnowotworowej. 
W interakcje mogą wchodzić m.in. leki przeciwalergiczne, barbiturany, benzo-
diazepiny, etanol, inhibitory MAO, beta-blokery, cymetydyna, omeprazol, niektó-
re antybiotyki, chemioterapeutyki, leki przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe. 
Ponieważ częstość zachorowań na nowotwory wzrasta z wiekiem, rośnie tym 
samym liczba schorzeń współistniejących (towarzyszących), takich jak choroby 
układu krążenia, układu pokarmowego, wydalniczego, metaboliczne i inne, któ-
rych leczenie jest niezbędne, a możliwości wystąpienia interakcji liczne. Należy 
również zwrócić uwagę na ryzyko występowania znaczących klinicznie interak-
cji leków z pożywieniem (m.in. grejpfrut i inne cytrusy, dziurawiec, pokarmy 
tłuszczowe, pokarmy bogate w tyraminę, alkohol) i uczulić na ten fakt pacjenta. 
Ważne jest, aby pacjent miał zawsze ze sobą dokładną listę zaordynowanych 
leków wraz ze schematem dawkowania. Umożliwi to odpowiednią ocenę nie-
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bezpieczeństwa interakcji na różnym poziomie przez każdego przedstawiciela 
opieki medycznej, z którym pacjent może mieć kontakt w trakcie trwania choro-
by i jej leczenia czy też leczenia paliatywnego. 

Pacjenci często obawiają się kumulacji różnych objawów (zaparcia, nudno-
ści, wymioty, senność, apatia, zaburzenia orientacji, zawroty głowy, swędzenie, 
trudności z oddawaniem moczu, problemy oddechowe, uzależnienie). Trzeba im 
pomóc w rozumieniu wszystkich ważnych aspektów leczenia i możliwości terapii 
wspomagających, udzielić wsparcia, aby w obawie przed działaniami niepożą-
danymi nie zaniedbywali kontroli bólu i utrzymali schemat leczenia. Pacjentom 
zażywającym opioidy dobrze jest doradzić, aby pili 8–10 szklanek wody dziennie, 
nie rezygnowali z codziennego ruchu na tyle, na ile mogą, zgłaszali się do lekarza, 
jeśli pomimo stosowania leków na przeczyszczenie nie mogą się wypróżnić od 
trzech dni. W przypadkach gdy leczenie powoduje nadmierną sedację, należy 
przypomnieć pacjentowi, aby nie wychodził sam, nie prowadził pojazdów, nie 
obsługiwał maszyn i sprzętów, nie wykonywał czynności wymagających więk-
szego skupienia. Jeśli senność i uczucie zmęczenia nie ustępują po kilku dniach od 
początku leczenia lub się nasilają, trzeba poinformować o tym lekarza. Możliwe 
także, że przyczyna senności jest inna niż leczenie bólu. W przypadkach: trud-
ności z oddychaniem lub niemożności opanowania wymiotów, zaobserwowania 
smolistych stolców, odkrztuszania z domieszką krwi, bólu żołądka i innych niepo-
kojących objawów należy się niezwłocznie udać do lekarza. Trzeba dopilnować, 
aby pacjent pamiętał, że nie wolno łączyć leków przeciwbólowych z alkoholem, 
nagle odstawiać ani też samodzielnie zmieniać ich dawkowania. Należy wytłuma-
czyć pacjentowi, że rozwinięcie się tolerancji na lek przeciwbólowy nie oznacza 
uzależnienia. Pod kontrolą lekarza można dodać nowy lek, zwiększyć dawkę, 
zmienić lek, gdyż celem jest łagodzenie bólu, a nie odurzanie się.

W leczeniu bólu stosuje się również niefarmakologiczne sposoby. Należą do 
nich: chirurgia, terapia zewnątrzoponowa, leczenie ortopedyczne chirurgiczne 
i zachowawcze, blokady, zabiegi neurodestrukcyjne, radioterapia (która po-
woduje obumieranie nie tylko komórek nowotworowych, lecz także komórek 
zapalnych), metody fizykalne (termoterapia, TENS – przezskórna elektryczna 
stymulacja nerwów), fizjoterapia, osteopatia. Jeśli zespół medyczny wyrazi zgo-
dę, można stosować masaże, akupunkturę i inne metody alternatywne. Leczenie 
bólu wspomagają: psychoterapia, relaksacja, medytacje, ćwiczenia oddechowe, 
joga, muzykoterapia i inne tzw. metody alternatywne. Sposoby te pomagają 
zaakceptować trudną sytuację i nauczyć się kontroli nad własnym ciałem i umy-
słem. Rodzajem terapii, która została zaprojektowana z myślą o osobach z cho-
robą nowotworową, jest metoda Carla Simontona. Przez wiele lat pracował on 
z pacjentami chorymi onkologicznie i bazując na swoim doświadczeniu, stworzył 
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terapię dostosowaną do potrzeb ludzi zmagających się z chorobą nowotworową 
i towarzyszącym jej bólem. Simonton skupił się zarówno na wymiarze cielesnym, 
jak i psychologicznym. Jako pierwszy wziął pod uwagę znaczenie osoby bliskiej 
w procesie zdrowienia.

Badania wpływu opieki farmaceutycznej na kontrolę bólu nowotworowego 
w wielu ośrodkach na świecie wykazały, że jako farmaceuci jesteśmy wręcz nie-
zbędnymi członkami zespołu medycznego opracowującego i wdrażającego plan 
leczenia bólu nowotworowego oraz oceniającego skuteczność farmakoterapii 
bólu. W trosce o bezpieczeństwo farmakoterapii oraz polepszenie jakości życia 
pacjentów onkologicznych zdobywajmy wiedzę i zapraszajmy chorych oraz ich 
bliskich do rozmowy, edukacji. Przygotujmy pomocne materiały i kwestionariu-
sze dla nas, farmaceutów, oraz informacje i książeczki dla pacjentów i ich rodzin 
(por. ilustracja i tabele zamieszczone w artykule). Pomóżmy prowadzić notatki, 
monitorujmy terapię, motywujmy do compliance. Jest to jak najbardziej w naszej 
mocy, jak również w zakresie naszych obowiązków. Przykładowe wzory kart 
oceny bólu przy pierwszej i kolejnej wizycie pacjenta oraz inne cenne informacje 
znajdują się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Badania Bólu1. 

W kolejnym artykule z tego cyklu zostaną przedstawione szczegóły doty-
czące drabiny analgetycznej, terapii wspomagającej oraz niefarmakologicznych 
metod leczenia bólu nowotworowego.

Piśmiennictwo u autorki.

mgr farm. Anita Molenda

1 Polskie Towarzystwo Badania Bólu, https://ptbb.pl, dostęp: 4.03.2020.
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Nieprzestrzeganie zaleceń 
terapeutycznych, cz. 3

Leki nie działają u chorych,
którzy ich nie biorą.

Rola leków generycznych w poprawie przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych

Wstęp

Wydatki na leki rosną rokrocznie na całym świecie. Szacuje się, że w 2014 roku 
przekroczą 1 trylion dolarów, osiągając do 2017 roku 1,2 tryliona. Apteczny ry-
nek leków wydawanych na receptę wzrósł w I kwartale 2013 roku aż o 12,8%. 
Mimo reformy polityki refundacyjnej w 2012 roku i wysokiego użycia tańszych 
odpowiedników (stanowią one 78% wszystkich sprzedawanych opakowań) 
Polacy wciąż pozostają na czele listy krajów Unii Europejskiej, których pacjenci 
dopłacają najwięcej do leków refundowanych. Ponieważ wzrasta liczba osób 
żyjących poniżej minimum egzystencji (w 2013 roku z powodu skrajnej biedy 
cierpiało 7,4% Polaków), wydaje się niezbędne poszukiwanie oszczędności 
w systemie ochrony zdrowia, umożliwiających również mniej zamożnym Pola-
kom dostęp do efektywnych terapii lekowych.

Definicja leku generycznego

Jednym ze skutecznych sposobów oszczędzania w systemach opieki zdrowotnej 
jest zwiększenie wykorzystania leków generycznych. Europejska Agencja ds. Le-
ków (European Medicines Agency, EMA) definiuje „generyczny produkt medycz-
ny” jako produkt medyczny posiadający w stosunku do leku oryginalnego:
•  samą kompozycję substancji aktywnej pod względem jakościowym i ilościowym;
• tę samą formę farmaceutyczną;
• potwierdzoną skuteczność działania za pomocą badania biorównoważności.
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Badanie biorównoważności

W Polsce leki generyczne są produkowane i stosowane od dawna. Początków 
idei wprowadzenia badania biorównoważności jako potwierdzenia działania 
produktu generycznego należy szukać na początku lat 70. XX wieku, kiedy to od-
kryto, że powodem licznych raportów o zatruciu digoksyną produkowaną przez 
brytyjski koncern farmaceutyczny była zmiana w procesie wytwarzania tego 
leku. Okazało się wtedy, że dwa produkty farmaceutycznie jednakowe, tzn. za-
wierające tę samą ilość substancji w tej samej dawce, nie muszą być biorówno-
ważne, czyli podane do ustroju mogą wywierać różny efekt, również toksyczny. 

Aby lek generyczny trafił do sprzedaży, jego producent musi wykazać, że 
produkt ten jest równoważny z lekiem oryginalnym. Sposób potwierdzenia 
tego faktu regulują wytyczne Europejskiej Agencji ds. Leków. Zgodnie z tymi 
wskazówkami badanie biorównoważności polega na porównaniu dwóch formuł 
w randomizowanym, dwuokresowym, dwusekwencyjnym naprzemiennym ba-
daniu z użyciem pojedynczej dawki leków (randomised, two-period, two-se quence 
single dose crossover design). Ponieważ cząsteczki poddawane takim badaniom 
mają bardzo różne właściwości, wytyczne są jedynie rekomendacją, w jaki spo-
sób badanie biorównoważności powinno zostać przeprowadzone. W rzeczywi-
stości dopuszcza się odstępstwa od przedstawionych zasad, np. dla substancji 
o bardzo długim okresie półtrwania dopuszcza się badania równoległe (parallel 
design) lub wielokrotne powtarzanie badania dla substancji z wysoce zmienną 
charakterystyką farmakokinetyczną. 

Badanie biorównoważności przeprowadza się u zdrowych ochotników 
w liczbie 18–24, dorosłych w wieku 18–55 lat o indeksie masy ciała w przedziale 
18,5–30 kg/m2. Na podstawie uzyskanych pomiarów rysuje się wykres stężenia 
leku w surowicy krwi w zależności od czasu. Bazując na powstałej krzywej, moż-
na wyliczyć wiele parametrów, z których najważniejsze, czyli AUC (area under 
curve – pole powierzchni pod krzywą) i Cmax (maksymalne stężenie), muszą 
pozostawać w granicach 80–125% w stosunku do pola pod krzywą produktu 
oryginalnego, tak by lek generyczny mógł być uznany za biorównoważny, a tym 
samym został dopuszczony do obrotu. Akceptowanie niewielkiej różnicy w stę-
żeniu leku we krwi jest oparte na przesłance, że taka różnica nie będzie miała 
istotnego znaczenia klinicznego. Można to porównać do stosowania tej samej 
dawki antybiotyku u osób dorosłych ważących 50 i 100 kg. Podobne stężenie 
leków w surowicy krwi świadczy o podobnej biodostępności, a tym samym o po-
dobnym efekcie terapeutycznym. Wieloletnie doświadczenie kliniczne potwier-
dziło, że tak jest w rzeczywistości i produkty generyczne, podobnie jak leki orygi-
nalne, zapewniają skuteczne leczenie. Jeżeli zatem producent leku generycznego 
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wykaże jego biorównoważność w stosunku do produktu oryginalnego, lek ten 
może zostać zarejestrowany, a tym samym dopuszczony do sprzedaży.

Podział leków generycznych

Ze względu na nazwę handlową leki generyczne dzieli się na trzy główne grupy:
• generyki markowe (leki rozprowadzane pod własną nazwą handlową);
• generyki półmarkowe (leki rozprowadzane pod nazwą producenta poprze-

dzoną nazwą aktywnej substancji chemicznej);
• generyki niemarkowe (leki rozprowadzane pod nazwą międzynarodową).

W Polsce najbardziej rozpowszechnione są generyki markowe, mające 
własną nazwę handlową, np. Acard (kwas acetylosalicylowy firmy Polpharma), 
Anapran (naproksen firmy Adamed). Przykładami generyków półmarkowych są 
Azithromycin – ratiopharm 500 (azytromycyna firmy Ratiopharm) lub Apo- Rami 
(ramipryl firmy Apotex Inc.), a generyków niemarkowych – Paracetamol 0,5 (pa-
racetamol firmy Filofarm) lub Tramadol (tramadol firmy Synteza).

Substytucja generyczna

Polskiemu pacjentowi dostęp do leków generycznych gwarantuje prawo. Arty-
kuł 44 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z póź-
niejszymi zmianami nakłada na aptekarza obowiązek poinformowania pacjenta 
o możliwości nabycia leku generycznego tańszego niż lek przepisany na recep-
cie. Co więcej, apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku i wydać go 
na życzenie pacjenta. Proces ten nazywa się substytucją generyczną. Zapewnia 
on pacjentom dostęp do najtańszych leków, umożliwiając skuteczne i możliwie 
najmniej kosztochłonne leczenie. Powyższe zapisy dotyczą jedynie leków obję-
tych refundacją, co oznacza, że jeśli lek nie znajduje się na wykazie leków re-
fundowanych, aptekarz nie ma obowiązku informowania pacjenta o ewentualnie 
dostępnych zamiennikach. Informacji takiej pacjent nie uzyska również, jeśli 
lekarz na recepcie przy wypisanym leku refundowanym zamieścił adnotację 
„nie zamieniać” lub równoważne „NZ”. Warto również pamiętać, że cena leków 
refundowanych jest w każdej aptece taka sama, natomiast leków nierefundo-
wanych – nie. Sprzedając lek tańszy, farmaceuta otrzyma mniejszy przychód 
z marży, dlatego zapis o nakazie informowania o tańszych lekach w prawie jest 
konieczny, by zapewnić do nich dostęp pacjentom.



FARMACJA KRAKOWSKA  1 / 202034

APTEKA SZPITALNA

Leki generyczne a przestrzeganie zaleceń terapeutycznych

Główną zaletą leków generycznych jest ich niższa cena w porównaniu z oryginal-
nymi preparatami przy takiej samej skuteczności. Dzięki wspomnianemu kryte-
rium badania biorównoważności leki te nie muszą być poddawane kosztownym 
badaniom klinicznym, ich cena może być niższa, co zapewnia oszczędności 
pacjentom i płatnikowi publicznemu. Ponieważ obniżenie kosztów ponoszo-
nych przez pacjenta na leczenie pozytywnie wpływa na przestrzeganie zaleceń 
terapeutycznych, można przypuszczać, że zamiana leku oryginalnego na tańszy 
generyczny będzie również poprawiała przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. 
Znalazło to potwierdzenie w przypadku wielu grup leków.

Grupy leków, co do których potwierdzono poprawę przestrzegania zaleceń 
terapeutycznych po zmianie leku oryginalnego na generyczny w opublikowa-
nych badaniach:
• antybiotyki (El-Chaar i wsp. 1996);
• blokery kanałów wapniowych (Shrank i wsp. 2006);
• statyny (Shrank i wsp. 2006, Romanelli i wsp. 2014, Gagne i wsp. 2014);
• doustne środki antykoncepcyjne (Shrank i wsp. 2006);
• wziewne kortykosteroidy (Shrank i wsp. 2006);
• blokery receptora angiotensyny (Shrank i wsp. 2006, Ude i wsp. 2011);
• inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (Shrank i wsp. 2006);
• leki przeciwdepresyjne (Bao i wsp. 2013);
• leki stosowane w leczeniu osteoporozy (Colombo i wsp. 2013);
• inhibitory aromatazy (Hershman i wsp. 2014);
• leki przeciwcukrzycowe (Trotta i wsp. 2014).

Efekt nocebo

Na drodze do właściwego przestrzegania zaleceń terapeutycznych z wykorzy-
staniem leków generycznych może stanąć efekt nocebo. Placebo, czyli substan-
cja obojętna dla organizmu, za sprawą psychiki pacjenta jest w stanie wywołać 
u niego pozytywny efekt terapeutyczny, nocebo zaś wywołuje objawy nega-
tywne. Efekt ten opisuje się w sytuacji, w której pacjenci zgłaszają objawy nie-
pożądane w żaden sposób niezwiązane z przyjmowaną przez nich substancją 
farmakologicz ną. Szacuje się, że szczególnie w grupie osób z problemami natury 
psychologicznej efekt nocebo po zmianie leku oryginalnego na generyczny 
może dotykać jednego na trzech pacjentów. Po zmianie leku mogą oni zgłaszać 
dodatkowe objawy niepożądane, mimo iż akceptują oni substytucję generycz-
ną (tj. zamianę leku oryginalnego na generyczny). Objawy te mogą zmniejszyć 
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przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez niektórych pacjentów, dlatego tak 
ważna jest edukacja ze strony lekarzy i farmaceutów dotycząca prewencji wystą-
pienia efektu nocebo po zmianie leku na generyczny. W przypadku wystąpienia 
takich objawów należy utwierdzić pacjenta w przekonaniu, że obecnie nie wyka-
zano, by leki generyczne w jakikolwiek sposób ustępowały lekom oryginalnym, 
z tego powodu pojawiające się po zmianie leku objawy niepożądane nierzadko 
mogą być wiązane z psychiką pacjenta aniżeli z rzeczywistym działaniem leku. 

Negatywny wpływ leków generycznych na przestrzeganie 
zaleceń terapeutycznych

Istnieją również doniesienia o możliwym negatywnym wpływie leków ge-
nerycznych na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. W jednym z badań 
wykazano, że terapia lekami generycznymi może pogarszać przestrzeganie 
zaleceń terapeutycznych w przypadku nadciśnienia i niedoczynności tarczycy. 
Opublikowane badanie było jednak sponsorowane przez firmę farmaceutyczną 
produkującą leki oryginalne, co podaje w wątpliwość rzetelną analizę przedsta-
wionych danych. Choć większość prac wskazuje, że zmiana leków z oryginalnych 
na generyczne wpływa na poprawę przestrzegania zaleceń terapeutycznych, 
w specyficznych grupach pacjentów zależność ta może być wręcz odwrotna. Na 
przykład w populacji pacjentów chorych na schizofrenię zamiana leku oryginal-
nego na generyczny może być niekorzystna. Pacjenci ci są nadmiernie podejrz-
liwi, niechętni do zmian, wykazują zaburzenia urojeniowe – zmianę leku mogą 
zatem postrzegać jako próbę otrucia. Dlatego pozostawienie w ich przypadku 
dotychczasowej, mimo że pozornie droższej, formy leczenia może być korzystne 
długofalowo i być efektywniejszą kosztowo alternatywą.

Podsumowanie

Leki generyczne, czyli tańsze odpowiedniki leków oryginalnych, są dostępne 
dla każdego pacjenta dzięki niższej cenie. Substytucja generyczna umożliwia 
dostęp do leków generycznych pacjentowi, nawet jeżeli na recepcie wypisane 
są tylko leki oryginalne. Proces ten jest jak najbardziej korzystny, gdyż w wielu 
publikacjach udowodniono pozytywny wpływ zamiany leków na przestrzega-
nie zaleceń terapeutycznych. Lekarze w celu poprawy przestrzegania zaleceń 
terapeutycznych powinni przepisywać swoim pacjentom leki generyczne za-
miast oryginalnych, zawsze gdy taka możliwość istnieje. Co więcej, jak wska-
zują badania własne autora, przekonanie o skuteczności leków generycznych 
wśród polskich pacjentów jest wysokie, nie stoi ono zatem na przeszkodzie do 



FARMACJA KRAKOWSKA  1 / 202036

APTEKA SZPITALNA

skutecznego używania tańszych odpowiedników. Za większym wykorzystaniem 
leków generycznych przemawiają poza tym rosnące koszty opieki zdrowotnej, 
ubożenie społeczeństwa, biorównoważność leków generycznych oraz poprawa 
przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

dr n. med. Paweł Lewek

Przedruk za zgodą Naukowej Fundacji Polpharmy Przedruk za zgodą Naukowej Fundacji Polpharmy z z podręcznika: podręcznika: Nieprzestrzeganie zale-Nieprzestrzeganie zale-
ceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązańceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązań, red. Z. Gaciong, P. Kardas, , red. Z. Gaciong, P. Kardas, 
Warszawa 2015.Warszawa 2015.

Dnia 13 marca 2020 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 
decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
dla produktu leczniczego Arechin (Chloroquini phosphas), 250 mg, 
tabletki, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: 
„Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta, 
takimi jak: SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2” oraz związanego z nim 
dawkowania produktu leczniczego. Podmiotem odpowiedzialnym jest 
Adamed Pharma S.A.

Źródło: Informacja w sprawie druków informacyjnych do produktu Arechin (Chlo ro quini pho-
sphas),   250   mg,   tabletki,   http://www.urpl.gov.pl/pl/informacja-w-sprawie-druk%C3%-
B3w-informacyjnych-do-produktu-arechin-chloroquini-phosphas-250-mg-tabletki,   dostęp: 
14.03.2020.
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Winoterapia
cz. 2

Ampeloterapia

Winogronami się żywią, z soku robią wina, liści używają do zawijania 
pulpetów i karmią też nimi swoje woły, i w końcu pestki sypią gołębiom.

Sir Robert Dallington 

Ampeloterapia to dieta winogronowa (grape therapy, la cura dell uva). Według 
dietetyka i profesora nauk o żywności Rossany Madaschi czas trwania ampelo-
terapii może być różny, ale najczęściej zaleca się po dwa–trzy dni (np. sobota 
i niedziela) dwa razy w miesiącu. Kuracje trwające dłużej niż tydzień powinny 
być prowadzone pod kontrolą lekarską. Ampeloterapię stosuje się jako mono-
dietę polegającą na przyjmowaniu wyłącznie świeżych owoców winorośli Vitis 
vinifera sativa, czyli winogron, lub włącza w inne diety odchudzające i regeneru-
jące. Profesor Pier Luigi Rossi, specjalista w dziedzinie nauk o żywieniu, zaleca, 
aby podejmować ją pod koniec lata lub na początku jesieni, ponieważ wówczas 
ciało ludzkie wytwarza większą ilość wolnych rodników tlenowych, choćby pod-
czas opalania się. Ampeloterapia blokowałaby wobec tego negatywne działanie 
wolnych rodników. Udowodniono też, że spożywanie winogron na miesiąc przed 
urlopem chroni skórę przed poparzeniem słonecznym. 

Winobrania zaczynają się w sierpniu, wtedy też są dostępne świeże, dojrzałe 
owoce, które rozpoznajemy po ciemnym kolorze skórki oraz brązowym kolo-
rze pestek. Takie owoce nie mają bardzo twardych ani bardzo cierpko-gorzkich 
pestek. Najcenniejsze dla ampeloterapii są ciemne odmiany, które zawierają 
resweratrol – polifenol o naukowo udowodnionym dobroczynnym działaniu na 
ludzki organizm.

Literatura na temat ampeloterapii, a szerzej literatura na temat enologii 
zajmująca się winobraniem, donosi, że powinno się zbierać chłodne, ale suche 
kiście rano, ewentualnie pozostawiać je po zbiorze nienaruszone przez kilka 
dni – wówczas tracą one część wody (stanowi 80% winogron). 

Winogrona można stosować jako dodatek do innych diet, pamiętając, że 
100 g dojrzałych winogron ma 61 kcal. Kuracja dłuższa w połączeniu z innymi 
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produktami przewiduje spożywanie przez 30 dni 0,5–1 kg owoców dziennie. 
W diecie odmładzającej zaleca się 250 g winogron przed głównym posiłkiem, 
dodatkowo z kieliszkiem czerwonego wina podczas posiłku. Wino dzięki zawar-
tości etanolu zwiększa dodatkowo wchłanianie flawonoidów. 

Aby zapewnić wchłonięcie do organizmu substancji działających zdrowot-
nie zawartych w skórkach i pestkach winogron (zwłaszcza ciemnych odmian), 
najlepiej jest owoce rozdrobnić, czyli pogryźć lub zmiksować. Koktajl powinien 
być spożyty natychmiast po przygotowaniu, ponieważ pozostawiony na dłużej 
na powietrzu traci w kontakcie z tlenem właściwości zdrowotne, brunatnieje 
w wyniku działania enzymu polioksygenazy zawartego naturalnie w owocu, 
a ponadto staje się gorzki na skutek oddziaływania uwolnionych z pestek leczni-
czo działających tanin. 

Dobrą praktyką współczesnej ampeloterapii jest mrożenie, ponieważ pod-
czas mrożenia pękają ściany komórkowe w wakuolach, w których gromadzone 
są cenne polifenole – zwiększa to ich biodostępność. Zamrożone całe owoce 
można stosować zamiast kostek lodu, a zmiksowane – spożywać jako lody.

Przede wszystkim winogrona powinny pochodzić z upraw biologicznych, 
czyli z plantacji, na których nie stosuje się środków chemicznych w uprawie 
winorośli. Owoce należy zawsze dobrze umyć przed spożyciem, ponieważ wy-
korzystujemy je w całości, a najcenniejsza dla nas jest skórka. To właśnie w ze-
wnętrznej warstwie – skórce – znajdują się najważniejsze polifenole: flawonoidy 
i resweratrol. Są to przeciwutleniacze, które chronią elementy elastyczne skóry, 
zachowując jej młodość, nie dopuszczają do utleniania złego cholesterolu i od-
kładania się produktów ubocznych w arteriach. Resweratrol reguluje poziom 
zdrowego cholesterolu (HDL), hamuje zlepianie się płytek krwi oraz działa 
antynowotworowo, zapobiegając mutacji komórek. Przeciwutleniacze lub zmia-
tacze wolnych rodników zapobiegają ich powstawaniu lub oczyszczają z nich 
organizm. 

Ampeloterapia ma działanie przeiwutleniające, przeciwzapalne, przeciwsta-
rzeniowe, odtruwające i oczyszczające organizm. Lecznicze efekty ampeloterapii 
są widoczne w całym organizmie, także w skórze. 

Udowodniono, że spożywanie już dwóch szklanek winogron dziennie zapo-
biega chorobom powodowanym stresem oksydacyjnym. Chroni wzrok, zwłasz-
cza osób narażonych na oddziaływanie światła niebieskiego (monitor, telefon) 
i ultrafioletowego – to dzięki witaminie A. Luteina chroni ludzkie komórki siat-
kówki. Opóźnia starzenie się poprzez aktywację sirtuin, a dokładniej genu o na-
zwie SIRT1, oraz chroni witaminę C i E – witaminy młodości. Spożywanie dwóch 
szklanek winogron dziennie lub równoważności z zastosowaniem suplementów 
diety hamuje rozwój chorób o podłożu zapalnym, w tym zapalenia stawów, cho-
rób serca, zaburzeń autoimmunologicznych, cukrzycy, chorób układu krążenia, 
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raka. W chorobach tych wykazano wyższy poziom fizjologicznych związków 
przeciwzapalnych we krwi. Wyostrza też pamięć u zdrowych starszych, popra-
wia umiejętności językowe i uwagę, co wykazano w 12-tygodniowym badaniu 
z udziałem 111 osób, którym podawano suplement diety zawierający 250 mg 
ekstraktu z owoców winogron.

Stwierdzono, że spożywanie 220 ml soku winogronowego dziennie po-
prawia nastrój i szybkość przypominania sobie w chorobie Alzheimera. Spo-
żywanie dwóch szlanek winogron dziennie podnosi IQ o 3,3 pkt u mężczyzn 
i o 2,5 pkt u kobiet. Badania na szczurach wykazały, że resweratrol poprawia 
gęstość kości (Ca, P, Mg, K, Mn, witamina K). Korzystnie wpływa też na system 
odpornościowy i wykazano, że zmniejsza sezonowe przeziębienia, zapadalność 
na grypę, a substancjami bioaktywnymi za to odpowiedzialnymi są resweratrol, 
witamina P i witamina C. 

Swoją nazwę ampeloterapia bierze od greckiego słowa ampelos (ἄμπελος), 
czyli „winorośl”. W mitologii Ampelos był młodzieńcem zamienionym w krzew 
winorośli. Jego przygody opisują grecki poeta Nannos (żyjący na przeło-
mie IV i V wieku p.n.e. w środkowym Egipcie w Panopolis) oraz Owidiusz 
(43 p.n.e.–17 n.e.). 

Od starożytności uważa się, że winogrona mają właściwości lecznicze. Od 
wieków winorośl miała wielorakie zastosowanie. Hipokrates i Claudius Galenus, 
osobisty lekarz cesarza rzymskiego, często wykorzystywali winogrona w swych 
praktykach medycznych. Sir Robert Dallington na przełomie XVI i XVII wieku tak 
pisał o Włochach podczas swojego Grand Tour: „Winogronami się żywią, z soku 
robią wina, liści używają do zawijania pulpetów i karmią też nimi swoje woły, 
i w końcu pestki sypią gołębiom”. Po raz pierwszy ampeloterapia została udoku-
mentowana w 1878 roku w publikacji W.N. Dmitriewa zatytułowanej Лечение 
виноградом в Ялте на южном берегу Крыма: Руководство для больных 
и врачей (Leczenie winogronami w Jałcie na południowym wybrzeżu Krymu). Pra-
ce były kontynuowane w latach 20. XX wieku przez grupę z Instytutu Siemaszki 
(Jałta), kierowaną przez A.W. Djakowa. 

Ampeloterapia jest nadal oferowana w klinikach i uzdrowiskach stosujących 
medycynę alternatywną, szczególnie w Europie, wraz z winoterapią, rozumianą 
jako zabieg kosmetyczny. Najwięcej kontrowersji wzbudziła Johanna Brandt, 
lekarka z Republiki Południowej Afryki. Od 1925 roku popularyzowała ona dietę 
winogronową jako metodę leczenia raka, którą przedstawiła w publikacji The 
grape cure. Uważa się, że książka powstała po tym, jak autorka sama wyleczyła 
się z raka żołądka, przestrzegając omawianej diety. Opracowanie zostało ponow-
nie wydane w 1989 roku jako How to conquer cancer, ze wsparciem Benedicta 
Lusta, „ojca naturopatii”. Brandt zalecała, by przez dwa lub trzy dni pościć, pijąc 
jedynie zimną wodę, a potem stosować dietę polegającą na spożywaniu tylko 
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winogron i wody przez jeden lub dwa tygodnie, z siedmioma posiłkami dziennie. 
Następnie do diety wprowadza się świeże owoce, pomidory i kwaśne mleko lub 
twaróg, a wreszcie surowe warzywa. Metoda została skrytykowana i nie zna-
lazła szerszego zastosowania w leczeniu nowotworu żołądka. Kwestionowano 
m.in. to, czy rzeczywiście zdiagnozowaną i wyleczoną chorobą był nowotwór. 
Niewątpliwie w wielu innych schorzeniach lekarze i dietetyka zalecają dziś am-
peloterapię. 

Ampeloterapii nie należy stosować u chorych na cukrzycę, w ostrej fazie 
każdej choroby, otyłości i przewlekłych biegunkach. Ponieważ winogrona za-
wierają bardzo dużo cukru, najczęstszymi przeciwwskazaniami do tej terapii są: 
cukrzyca, podniesiony poziom glukozy we krwi lub nawet dziedzicznie wystę-
pujące w rodzinie zaburzenia gospodarki cukrowej. Ze względu na stan zdrowia 
jamy ustnej mogą być konieczne modyfikacje w ampeloterapii. W zespole jelita 
wrażliwego oraz w schorzeniach woreczka żółciowego przeciwwskazane jest 
spożywanie skórek i pestek – w takich wypadkach stosuje się tylko odpowiednio 
przygotowany sok z 3–4 kg owoców, przyjmowany w ilościach wzrastających 
w ciągu trzech tygodni. Sok z winogron zaleca się przy detoksykacji, zaparciach 
oraz w leczeniu kamieni żółciowych. Żucie nasion łagodzi stany zapalne dziąseł 
i przeciwdziała próchnicy.

Piśmiennictwo u autorki.
mgr farm. Agata Ogórka-Tabiś 

Na stronie internetowej Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ukazała 
się informacja o wprowadzeniu do Farmakopei Polskiej narodowej 
monografii Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum.

Dzięki umieszczeniu w FP monografii etanolowego roztworu an-
tyseptycznego do stosowania na skórę farmaceuci będą mogli m.in. 
przygotowywać w aptece ten preparat jako „lek apteczny”, tj. zgod-
nie z definicją w ustawie Prawo farmaceutyczne – produkt leczniczy 
sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przezna-
czony do wydania w tej aptece.

Źródło:   Informacja   z   dnia   11   marca   2020   roku w sprawie wprowadzenia do Farma kopei Polskiej 
narodowej monografii Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum, http://www.urpl.gov.
pl/pl/informacja-z-dnia-11-marca-2020-roku-w-sprawie-wprowadzenia-do-farmakopei-
-polskiej-narodowej,   dostęp: 12.03.2020.
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Mural historią apteki malowany

Wrześniowski, Kawecki, Karwacki, Nodzyński, Urbańska, Kurek, Gerlach i Paz-
dirkowie – to właściciele apteki w Wojniczu, która w ubiegłym roku świętowała 
piękny jubileusz 150-lecia. Pierwszym właścicielem był magister Walerian Wrześ-
niowski, który założył aptekę w budynku wcześniejszej karczmy żydowskiej pod 
adresem Rynek 32. To był 1868 rok. Następnie apteka należała do Karola No-
dzyńskiego. Po nim, w 1922 roku, przejął ją Ludwik Kawecki, a w 1929 – magister 
Marian Gerlach. W 1931 roku zaś z Jaworzna przybył jej najbardziej zasłużony 
właściciel – magister Józef Pazdirek z żoną Stanisławą (też aptekarką) oraz dzieć-
mi: Krystyną i Andrzejem. 

Młody aptekarz szybko odnalazł się w nowym miejscu pracy i zamieszkania. 
Wzorowe wypełnianie obowiązków aptekarza, wielka wiedza, życzliwość, po-
godne usposobienie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i prawdziwe oddanie 
pacjentom sprawiły, że bardzo szybko stał się w Wojniczu postacią lubianą i po-
pularną. Magister Pazdirek uczestniczył w działalności wielu instytucji społecz-
nych i zawodowych. Stanisława Pazdirkowa zajmowała się działalnością cha-
rytatywną, uczestnicząc m.in. w pracach Towarzystwa św. Wincentego à Paulo 
i organizując w Wojniczu przedszkole. W czasie II wojny światowej rodzina Paz-
dirków służyła pomocą mieszkańcom na wszelkie możliwe sposoby. Oferowali 
nie tylko darmowe medykamenty, opatrunki, ale też wyżywienie dla najbardziej 
potrzebujących. Władając biegle językiem niemieckim, tłumaczyli mieszkańcom 
wiadomości z niemieckich gazet i ogłoszeń rządowych. Po wojnie dla Pazdirków 
nie nastały niestety dobre czasy. Rodzina wspierała Armię Krajową i była zaan-
gażowana w jej konspiracyjną działalność. Dzieci miały z tego powodu trudności 
z dostaniem się na studia medyczne w Krakowie. 

8 stycznia 1951 roku nastąpiło przejęcie aptek na własność państwa i to było 
przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia magistra Pazdirka. Wrażliwe serce nie 
wytrzymało i ten wspaniały człowiek zmarł 12 kwietnia 1951 roku na zawał serca. 

W tej sytuacji kierownikiem Apteki Społecznej nr 58 w Wojniczu została 
Stanisława Pazdirkowa. Pełniła tę funkcję do 17 marca 1970 roku. Kolejnym 
kierownikiem została jej córka, Krystyna Urbańska, absolwentka farmacji na 
Uniwersytecie Wrocławskim, osoba niezwykle oddana społeczeństwu i speł-
niająca się w zawodzie do maksimum. To także były trudne czasy – pamiętne 
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lata 80., gdy wszystkiego brakowało w sklepach i aptekach również. Zaradność, 
operatywność i umiejętność radzenia sobie magister Urbańskiej w sytuacjach 
kryzysowych spowodowały, że apteka w Wojniczu znana była w okolicy, a nawet 
dalej, z tego, że ogólnie niedostępne leki można było tam nabyć. 

Krystyna Urbańska pracowała do 1990 roku, kiedy to przeszła na emeryturę. 
Jej następczynią została magister Halina Kurkiewicz, która rok później kupiła 
aptekę od Cefarmu, a w 1993 roku przeniosła jej siedzibę do lokalu pod adresem 
Rynek 10. Tam apteka funkcjonuje do dzisiaj.

15 stycznia 1994 roku pod adresem Rynek 32, czyli w historycznym miej-
scu, uruchomiono drugą aptekę. Otrzymała ona imię Józefa Pazdirka, a jej wła-
ścicielką została magister Zofia Kurek. W 2009 roku magister Kurek zakupiła 
kamieniczkę i przeprowadziła kapitalny remont. Powstała też okolicznościowa 
wystawa dokumentująca historię apteki w Wojniczu i przedstawiająca archi-
walne zdjęcia jej kolejnych właścicieli. Odnowione wnętrze ozdobiono dwoma 
witrażami zaprojektowanymi przez właścicielkę. 

Szybko minęło 10 lat. Na ścianie apteki pojawiła się nowa forma artystycz-
na, czyli mural. Dzieło powstało w celu uczczenia 150. rocznicy narodzenia się 
aptekarstwa w Wojniczu. Jego autorem jest Arkadiusz Andrejkow, absolwent 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na swoim koncie ma już setki 
wspaniałych projektów. Jego prace zdobią wysokie budynki w Rzeszowie, nieco 
mniejsze kamienice w Sanoku, a także – co bardzo niezwykłe – stodoły na Pod-
karpaciu, gdzie tworzą cykl pod nazwą „Cichy Memoriał”. 

Na zdjęciu na tle muralu Zofia Kurek i twórca dzieła – Arkadiusz Andrejkow
Źródło: ze zbiorów Zofii Kurek.
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Mural przedstawia Stanisławę i Józefa Pazdirków we wnętrzu apteki. U góry 
są podane daty 1868–2019, wpisane w oryginalny zabytkowy odcisk pieczęci 
wojnickiej apteki. 

Uważam, że pomysł upamiętnienia tak bardzo zasłużonych dla zawodu 
aptekarzy to wspaniała inicjatywa obecnej właścicielki apteki. Jeżeli będziecie 
w okolicy Wojnicza, koniecznie udajcie się pod adres Rynek 42.

 mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań 
odpadowych za 2019 rok został wydłużony do 30 czerwca 2020 roku. odpadowych za 2019 rok został wydłużony do 30 czerwca 2020 roku. 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 150) przesunęła 
termin składania sprawozdań odpadowych za 2019 rok. Zgodnie 
z nowym art. 237ea ustawy o odpadach podmioty zobowiązane do 
sporządzenia za 2019 rok sprawozdań, o których mowa w art. 73, 74a 
i 75 ustawy o odpadach, składają je do 30 czerwca 2020 roku. W kolej-
nych latach sprawozdania odpadowe składane będą, jak dotychczas, 
do 12 marca.

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński
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Ernestyna Salpeter (1898–1940)

Ernestyna Salpeter, po mężu Egertowa, urodziła się w 1898 roku. Była wyznania 
mojżeszowego. Studiowała farmację na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, na którym otrzymała dyplom magistra farmacji 
25 czerwca 1924 roku. (W „Kronice Farmaceutycznej” nr 10 z 1924 roku, z 1 listo-
pada, zamieszczono błędną informację, że uzyskała ten dyplom na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim). Po ukończeniu studiów była zatrudniona w aptece Natana 
Goldschlaga w Podhajcach do 1934 roku. Następnie pracowała w Stanisławowie 
w aptece Izaaka (Ignacego) Bannera, którą dzierżawiła wraz z Aleksandrem 
Eisnerem w latach 1935–1936. Samodzielnym dzierżawcą wspomnianej apteki 
została w 1937 roku. Kolejnym miastem na drodze zawodowej Ernestyny Sal-
peter był Gródek Jagielloński, w którym w latach 1938–1939 zarządzała apteką 
Emila Stökela. Po wybuchu II wojny światowej zginęła w Kijowie 30 września 
1940 roku „w trybie zwykłym NKWD”. 

Niniejsza notatka poświęcona jest pamięci Ernestyny Salpeter-Egertowej 
i wielu innych farmaceutów zatrudnionych wówczas w aptekach na Kresach 
Wschodnich Rzeczypospolitej.

Piśmiennictwo u autorów.

Bożena Sawicka-Wiśniewska 
Ryszard Wiśniewski
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W powojennej rzeczywistości…
cz. 1

Przez blisko pięć lat na łamach „Farmacji Krakowskiej” omawiane były dzieje 
krakowskich organizacji aptekarskich dwudziestolecia międzywojennego. Po-
znaliśmy historię trzech najważniejszych instytucji zrzeszających małopolskich 
aptekarzy. Były to: Krakowski Oddział Polskiego Powszechnego Towarzystwa 
Farmaceutycznego i Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej1, grupujące 
właścicieli aptek, oraz Krakowski Oddział Związku Zawodowego Farmaceutów 
Pracowników2, zrzeszający pracowników aptek. Przedstawione zostały również 
losy niezwykle ciekawych inicjatyw krakowskich farmaceutów, m.in. powołanie 
Klubu Aptekarzy3, Towarzystwa Domu Farmaceutów4, Towarzystwa Popierania 
Nauk Farmaceutycznych5, czy wreszcie zorganizowanie licznych zjazdów ab-
solwenckich6, ogólnopolskich spotkań aptekarzy7 i kursów dokształcających8. 
Omówiono także losy krakowskich instytucji szkolnictwa farmaceutyczne-
go: Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego9 oraz Koła Far-
maceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego10. Przedstawiono wreszcie 
działalność i sylwetki krakowskich inspektorów farmaceutycznych z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego11. 

Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” z pewnością przyznają, że ze wszystkich 
tych artykułów wyłania się ogólny obraz harmonijnie funkcjonującego środowi-
ska, w którym konflikty, strajki i dramatyczne wydarzenia – częste w Warszawie 
czy Łodzi – nie miały miejsca. Tym właśnie krakowskie środowisko aptekarskie 
bardzo różniło się od reszty kraju. Tragiczny kres funkcjonowania tej wspólnoty 

 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, Klub Aptekarzy w Krakowie, „Farmacja Krakowska” 2016, nr 1, s. 37–39.
 4 M. Bilek, Towarzystwo Domu Farmaceutów, „Farmacja Krakowska” 2015, nr 4, s. 43–48.
 5  M. Bilek, Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych, „Farmacja Krakowska” 

2016, nr 2, s. 43–47.
 6 M. Bilek, Krakowskie zjazdy absolwenckie, „Farmacja Krakowska” 2018, nr 3, s. 54–59.
 7 M. Bilek, Krakowskie Zjazdy… „Farmacja Krakowska” 2017, nr 2, s. 53–63.
 8 M. Bilek, Krakowskie kursy, „Farmacja Krakowska” 2018, nr 1, s. 52–59.
 9 M. Bilek, Krakowski Oddział Farmaceutyczny, „Farmacja Krakowska” 2018, nr 2, s. 58–67.
10  M. Bilek, Koło Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Farmacja Kra-

kowska” 2018, nr 4, s. 42–47.
11  M. Bilek, Krakowscy inspektorzy farmaceutyczni, „Farmacja Krakowska” 2019, nr 1, 

s. 36–47.
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położył wybuch II wojny światowej, choć nawet w czasie okupacji Kraków był 
miejscem uprzywilejowanym wskutek działalności Izby Aptekarskiej w Izbie 
Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa. 

W nowej, powojennej rzeczywistości instytucjonalny podział na właścicieli 
i pracowników aptek zatarł się całkowicie: w miejsce trzech organizacji powo-
łana została jedna: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Jej fascynujące losy 
zostaną szczegółowo omówione na łamach „Farmacji Krakowskiej”. Zanim to 
jednak nastąpi, przyjrzyjmy się powojennym losom tych organizacji i instytucji, 
które Czytelnikom są już znane. Pamiętamy, że przyszło im działać w czasach, 
kiedy zarówno władze państwowe, jak i codzienna prasa były jednoznacznie 
negatywnie ustosunkowane do aptekarzy. Naszych poprzedników w drugiej 
połowie lat 40. kłamliwie przedstawiano jako żerujących na ludzkiej krzywdzie, 
spekulujących cenami czy też ukrywających na zapleczach aptek leki i zbywa-
jących je po zawyżonych cenach. Sytuacja ta była starannie kreowana przez 
komunistyczną propagandę. Zamierzeniem władz były oczywiście nacjonali-
zacja aptek i likwidacja samorządu aptekarskiego. Stało się to jednak dopiero 
w 1951 roku, który wyznacza ramy czasowe dla artykułów planowanych do 
publikacji w bieżącym roku na łamach „Farmacji Krakowskiej”. 

Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych 
(1946–1948)

Dwie organizacje aptekarskie, które w dwudziestoleciu międzywojennym działały 
w Krakowie, czyli Krakowski Klub Aptekarzy oraz Towarzystwo Domu Farma-
ceutów, nie zostały reaktywowane w powojennej rzeczywistości. Wspomnieliśmy 
już natomiast, że działalność wznowiło Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceu-
tycznych, bodaj najciekawsza wspólna inicjatywa krakowskich aptekarzy i sfer 
uniwersyteckich. Największą przeszkodę w reaktywacji działalności stanowiły ba-
riery prawne oraz nieprzychylność urzędników reprezentujących jakże odmien-
ny od poprzedniego ustrój polityczny. Ostatecznie jednak trudności te udało się 
przezwyciężyć i 9 listopada 1946 roku odbyło się pierwsze, inauguracyjne posie-
dzenie odrodzonego Towarzystwa. Członkami założycielami były m.in. krakowska 
Okręgowa Izba Aptekarska oraz hurtownia apteczna „Zoria”. W Towarzystwie 
dominowali pracownicy krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego, zarówno 
o przedwojennym już stażu pracy, np. profesorowie Marek Gatty-Kostyál, Tade-
usz Estreicher i Jadwiga Wołoszyńska, doktor Irena Turowska czy magister Maria 
Paszkowska, jak i zatrudnieni dopiero po 1945 roku, m.in. doktorzy Mieczysław 
Rychlik i Mieczysław Bilek, dziadek autora niniejszego artykułu. W posiedzeniu 
inauguracyjnym odrodzonego Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych 
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wzięli też udział przedstawiciele Okręgowej Izby Aptekarskiej z Katowic, młodzież 
akademicka oraz krakowscy aptekarze. Przypomniano przedwojenną działalność 
Towarzystwa, a także uczczono członków zmarłych i będących ofiarami czasu oku-
pacji. Ukonstytuowały się władze organizacji: prezesem został profesor Tadeusz 
Estreicher, wiceprezesem – magister Aleksander Włosiński, sekretarzem – profe-
sor Marek Gatty-Kostyál, skarbnikiem zaś magister Wincenty Sawicki, piastujący 
równocześnie godność prezesa krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 

Dalsza działalność Towarzystwa zaczęła przypominać jego najlepsze, przed-
wojenne czasy. W marcu 1947 roku odbyły się posiedzenia naukowe i admini-
stracyjne. Na pierwszym z nich wykład zatytułowany „Nowe zdobycze chemii 
w dziedzinie zwalczania chorób zakaźnych” wygłosił docent Bolesław Skarżyń-
ski, a na drugim profesor Marek Gatty-Kostyál przedstawił odczyt „Zagadnienie 
trwałości gotowych form farmaceutycznych”. Kolejne posiedzenia miały miejsce 
w maju. Wygłoszono na nich dwa interesujące wykłady, dotyczące historii ap-
tekarstwa polskiego (Jan Lachs) oraz mięty pieprzowej (Leszek Krówczyński). 

Zgodnie z przedwojenną tradycją Towarzystwo wspierało finansowo Oddział 
Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to możliwe dzięki nie tylko 
regularnie wpłacanym składkom członkowskim, które na takie cele właśnie prze-
znaczono, ale także okolicznościowym pokaźnym ofiarom pieniężnym. Przekazały 
je np. apteka „Miejska” z Siemianowic Śląskich oraz magister Zofia Stoegerowa, 
właścicielka apteki w Strzyżowie. Dzięki dokumentacji zachowanej w zbiorach 
krakowskiego Muzeum Farmacji wiemy, że środki finansowe otrzymali m.in. pro-
fesor Aleksander Kocwa i inżynier Maria Chmielińska (wyjazdy służbowe) oraz 
Leszek Krówczyński (wyjazd naukowy do Zakopanego w celu zbioru tatrzańskich 
roślin leczniczych). W sumie ponad 150 tys. złotych, a zatem kwotę jak na owe 
czasy pokaźną, przekazano Komisji Nauk Farmaceutycznych Polskiej Akademii 
Nauk. Na ręce Towarzystwa Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie ofiarowała 
15 tys. złotych z zaleceniem wsparcia krakowskiego Ogrodu Roślin Leczniczych, 
który w czasie II wojny światowej uległ całkowitej dewastacji, nadal jednak mógł 
się szczycić mianem jedynego w Polsce takiego ogrodu. Z tego właśnie powodu 
prezes Towarzystwa, profesor Estreicher, apelował do władz i członków izb ap-
tekarskich w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Częstochowie o pilne ofiary pie-
niężne na ogród, motywując to koniecznością przeniesienia placówki i ponownego 
urządzenia jej w innej części Ogrodu Botanicznego. Profesor Estreicher zastrzegał 
przy tym, że „pierwsze prace przygotowawcze polegające na uporządkowaniu 
i zniwelowaniu przeznaczonego terenu zostały już wykonane […], dalsze należy 
przeprowadzić w najbliższym okresie wiosennym. Zachodzi obawa, że z powodu 
braku funduszów planowane prace będą odroczone lub nawet całkowicie zanie-
chane, co w konsekwencji spowodowałoby skasowanie [ogrodu – M.B.]”.
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Jak widać, działalność krakowskiego Towarzystwa Popierania Nauk Far-
maceutycznych zaczęła nabierać coraz większego rozmachu. Dlaczego zatem 
18 września 1948 roku uległo ono likwidacji? Otóż zaczęto jednocześnie powo-
ływać do życia nową, ogólnopolską organizację, której celem było zjednoczenie 
wszystkich innych: działające do dziś Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 
z siedzibą w Warszawie. W zbiorach krakowskiego Muzeum Farmacji zacho-
wało się pismo władz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego do dzieka-
na Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
z 18 października 1947 roku, w którym wyrażono nieprzejednane stanowisko 
Zarządu. W piśmie tym stwierdzono m.in., że władze Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego pragną, „aby w Polsce powstało jedno tylko towarzystwo 
naukowe […] i jednoczące wszystkich członków zawodu farmaceutycznego. Za-
rząd Towarzystwa uważa, że dla dobra sprawy wszelkie dotychczas istniejące 
towarzystwa i sekcje naukowe farmaceutyczne powinny być zlikwidowane, a na 
ich miejsce powinny powstać oddziały Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego”. Wobec tak stanowczej deklaracji władze Towarzystwa Popierania Nauk 
Farmaceutycznych nie miały innego wyjścia, jak ogłosić jego likwidację. Z pew-
nością nie przyszło im to łatwo, skoro tak wiele osób włożyło serce i wysiłek 
w działalność tej organizacji! W lutym 1948 roku plany likwidacji przedstawili 
na posiedzeniu Zarządu w Katowicach profesorowie Estreicher i Gatty-Kostyál. 
W piśmie prezesa Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych do władz 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie, datowanym na 3 lu-
tego 1948 roku, odnajdujemy następującą adnotację: „po szczegółowej dyskusji, 
zebrani członkowie naszego Towarzystwa […] wyrazili w zasadzie jednomyślną 
zgodę na utworzenie Oddziału Krakowskiego P.T.F.”. Trudno dziś stwierdzić, czy 
owa „zgoda” była konieczna, niemniej jednak znając ostre pióro i nonkonformi-
styczną postawę Estreichera, można w słowach tych wyczytać delikatną uszczy-
pliwość. Za następny sprytny wybieg można uznać ton kolejnych wypowiedzi, 
w których nie było mowy o „likwidacji” Towarzystwa Popierania Nauk Farma-
ceutycznych w Krakowie, lecz wyłącznie o „przemianowaniu” go na Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Z pewnością dawało to 
członkom krakowskiego Towarzystwa niemałą satysfakcję! Aspekt prawny owe-
go „przemianowania” przeprowadził doktor Stanisław Proń, znakomicie znany 
Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” choćby z artykułu Apothekerkammer in der 
Gesundheitskammer für das Generalgouvernement12. Warto zwrócić uwagę, że na 
ostatnim posiedzeniu Towarzystwa, 18 września 1948 roku, profesor Estreicher 
podkreślał w swoim przemówieniu znaczącą rolę aptekarzy w działalności tej 

12  M. Bilek, Apothekerkammer in der Gesundheitskammer für das Generalgouvernement, 
„Farmacja Krakowska” 2019, nr 2, s. 37–51.



49FARMACJA KRAKOWSKA  1 / 2020

ORGANIZACJE APTEKARSKIE

organizacji. W protokole z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Popierania 
Nauk Farmaceutycznych, spisanym w tym samym dniu w siedzibie organizacji 
przy ul. Św. Anny 12, czytamy słowa podziękowania adresowane przez profe-
sora do wszystkich „przedstawicieli świata farmaceutycznego za wszystko, co 
dla rozwoju prac Towarzystwa uczynili”. Ponadto Estreicher zastrzegał, że „je-
żeli udało się coś zrobić, to było to owocem poparcia zawodu aptekarskiego”. 
Te znamienne słowa wskazują na ówczesną ścisłą łączność pomiędzy światem 
aptekarstwa a reprezentantami farmacji naukowej! 

Działalność inspektorów farmaceutycznych

Jak zostało wspomniane w artykule Krakowscy inspektorzy farmaceutyczni13, inspe-
ktorzy farmaceutyczni powrócili do swej przerwanej pracy zaraz po zakończeniu 
II wojny światowej. Reaktywowano wówczas strukturę państwa z podziałem na 
województwa, przy nich zaś, zgodnie z nadal obowiązującym przedwojennym 
prawodawstwem, rozpoczęły swoje dawne czynności liczne urzędy. O działalno-
ści inspektorów farmaceutycznych w pierwszych pookupacyjnych latach wiemy 
niestety niewiele. W „Farmacji Polskiej” ukazała się jedynie obszerna relacja ze 
Zjazdu Inspektorów Farmaceutycznych, który odbył się w dniach 13–14 grudnia 
1946 roku w Warszawie. O tym, jak trudna była sytuacja polskiej służby zdrowia, 
niech świadczą bardzo szczere jak na stalinowskie czasy słowa dyrektora Departa-
mentu Farmaceutycznego Ministerstwa Zdrowia magistra farmacji Mariana Szali: 
„stoimy przed katastrofalnym brakiem leków, które są potrzebą służby zdrowia. 
Produkcja leków w kraju w chwili obecnej w niewielkim procencie zaspokoi nasze 
potrzeby. Przemysł nasz jest jeszcze w powijakach, gdyż został zniszczony przez 
okupanta. Choroby toczą organizm narodu, zaś lek, poza swoim działaniem lecz-
niczym czy profilaktycznym, działa na chorego doraźnie uspokajająco daje mu 
psychiczne uspokojenie”. Jak można się domyślać, warunki pracy inspektorów far-
maceutycznych nie były wobec takiej sytuacji łatwe, tym bardziej że właśnie dy-
rektor Szala postawił przed nimi szereg zadań wykraczających poza ich ustawowe 
kompetencje. Przykładowo mieli oni promować i koordynować akcję „wyzyskania 
[…] bogactw z dziedziny roślin leczniczych”. Inspektorom polecono przy tym mo-
bilizowanie do działalności zielarskiej „aptekarza, szczególnie prowincjonalnego”, 
i równocześnie propagowanie wytwarzania w aptekach leków recepturowych, 
którymi z powodzeniem można zastąpić brakujące leki gotowe. Inspektorzy mieli 
także wskazywać Ministerstwu Zdrowia, gdzie powinny powstawać „apteki wiej-
skie”, gdyż „najgorzej upośledzona w dostarczaniu leków jest wieś”. Z kolei słynny 

13  M. Bilek, Krakowscy inspektorzy farmaceutyczni, op. cit.
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farmaceuta, a równocześnie twórca polskiej nowoczesnej nauki o badaniu żywno-
ści, profesor Stanisław Krauze, stawiał przed inspektorami jeszcze inne zadanie. 
Było nim prowadzenie za pośrednictwem aptek „propagandy higieny”, gdyż „apte-
ka, jako placówka higieniczna w Polsce, nie jest wykorzystana, a jednak potężnym 
środkiem byłaby propaganda przeprowadzana przez apteki”. Sam będąc niegdyś 
szeregowym aptekarzem i znanym działaczem zawodowym, Krauze apelował do 
inspektorów: „nie zapominajcie o roli, jaką macie, roli, jeżeli chodzi o propagandę 
higieny. Nie zapominajcie też o tym, że farmaceuta może dużo stracić, jeżeli nie 
utrzyma kontaktu z nauką”.

Do pracy na stanowisku inspektora farmaceutycznego przy krakowskim 
Urzędzie Wojewódzkim powrócił magister Adam Filemonowicz, którego Czytel-
nicy „Farmacji Krakowskiej” doskonale pamiętają z artykułu Krakowscy inspek-
torzy farmaceutyczni14. Podobnie jak koledzy z innych województw musiał się 
wówczas zmagać z problemami, które omawiano na wspomnianym już wyżej 
Zjeździe Inspektorów Farmaceutycznych w Warszawie. Inspektorzy skarżyli się 
na „brak środków lokomocji, co bardzo utrudnia kon trolę w terenie”. Sygnalizo-
wano także problem „preparatów poniemieckich”, czyli leków, które znajdowały 
się w aptekach na terenach przejętych przez państwo polskie w 1945 roku. Jed-
nak najczęściej poruszanym problemem było właściwe gospodarowanie impor-
towanymi lekami, w tym ogromne dysproporcje w ich przydziałach. Inspektorzy 
wytykali, że jakiś lek w większości aptek jest np. całkowicie niedostępny, nato-
miast w jednej aptece prowincjonalnej zalegają setki jego opakowań, na które 
nie ma tam żadnego zapotrzebowania. Z tego też powodu przed inspektorami 
pojawiło się kolejne zadanie: kontroli nad tym, jak – i czy sprawiedliwie – roz-
prowadzane są leki do aptek i hurtowni. Przy okazji tego tematu wypłynął także 
inny – „»dzikich« przedsiębiorstw farmaceutycznych, które produkują specyfiki 
farmaceutyczne bezwartościowe”. W aptekach takich produktów było niestety 
niemało, aptekarze bowiem, starając się odeprzeć oskarżenia prasy codziennej 
o brak leków, nimi właśnie uzupełniali skromny asortyment…

Równolegle do mierzenia się z powyższymi problemami inspektor Filemo-
nowicz angażował się w życie zawodowe, starając się nadać swemu urzędowi 
jak najwyższą rangę i prestiż. Współpracował przede wszystkim z krakowską 
Okręgową Izbą Aptekarską. Wchodził m.in. w skład Rady Aptekarskiej pierw-
szej (1945–1948) i drugiej (1948–1951) kadencji oraz aktywnie uczestniczył 
w jej pracach, np. na bieżąco relacjonując i komentując kwestie tak kontro-
wersyjne jak przydział leków z darów UNRRA. Władze Izby powierzały także 
Filemonowiczowi zaszczyt witania zaproszonych gości w czasie oficjalnych 

14  M. Bilek, Krakowscy inspektorzy farmaceutyczni, op. cit.
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uroczystości samorządowych. Inspektor był również członkiem założycielem 
krakowskiego Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych. Angażował się 
w działalność pedagogiczną, wykładając „ustawodawstwo” dla studentów kra-
kowskiego Oddziału, a następnie Wydziału Farmaceutycznego. Z kolei na „Kursie 
na stopień pomocnika aptekarskiego” nauczał „ustawodawstwa sanitarnego”. 

Nawiązując do swej aktywności z okresu dwudziestolecia międzywojennego, 
17–20 marca 1948 roku Adam Filemonowicz zorganizował wraz z krakowską 
Okręgową Izbą Aptekarską znakomicie zaplanowany i wzorowo poprowadzony 
kurs „Najnowsze postępy w dziedzinie nauk farmaceutycznych”. Podobnie jak 
w przypadku kursów przedwojennych intencją organizatorów było „umożliwie-
nie wszystkim […] członkom [zawodu – M.B.] utrzymania się na wyrównanym 
poziomie w wartkim nurcie nowoczesnych zdobyczy naukowych z świadomo-
ścią zadań, jakie obecna chwila stawia przed każdym farmaceutą”. Przybyłych 
kursantów witali organizatorzy: prezes Izby Wincenty Sawicki oraz Adam File-
monowicz, który podkreślił „utylitarny, i w dużej mierze praktyczny, cel kursu, 
mający stworzyć naukowe podstawy dla powstających laboratoriów aptecznych, 
opartych na surowcu roślinnym, w świetle najnowszych badań niezwykle cen-
nym a niedostatecznie wykorzystanym”. Przebieg kursu zrelacjonował barw-
nie późniejszy profesor i dyrektor krakowskiego Muzeum Farmacji Wojciech 
Roeske. Zauważył on, że kurs zgromadził „niespodziewanie liczny komplet 
koleżanek i kolegów Krakowskiej Izby. Począwszy od amarantowych wyłogów 
farmaceutów wojskowych, poprzez liczne grono seniorów, przeważające grono 
reprezentantów młodszych generacji, a skończywszy na skromnie siedzących 
akademickich »puerach«”. Istotnie, pierwszy tego typu powojenny kurs cieszył 
się wielką frekwencją: do Krakowa przybyło aż 150 osób, a pośród nich człon-
kowie izb aptekarskich: kieleckiej, katowickiej, łódzkiej i rzeszowskiej. Znani 
krakowscy naukowcy, m.in. profesorowie Marek Gatty-Kostyál, Józef Hano, 
Aleksander Kocwa i Bolesław Skarżyński, wygłosili 11 wykładów. Zaproszonym 
gościem był profesor Jan Muszyński z Łodzi. 

Inspektor Filemonowicz wspierał Okręgową Izbę Aptekarską, a Izba wspie-
rała inspektora. Postulowała m.in. „utworzenie w miejsce inspektoratów farma-
ceutycznych – Wojewódzkich Wydziałów Farmaceutycznych”, o znacznie więk-
szej randze. Obie instytucje powiązane były także formalnie, w Izbie bowiem 
utworzono „referat kontroli handlu hurtowego oraz przydziału dla aptek środ-
ków leczniczych”, który podlegał bezpośrednio wojewódzkiemu inspektorowi 
farmaceutycznemu. W imieniu Filemonowicza samodzielny pracownik referatu 
sprawował kontrolę nad obrotem i przydziałem leków do aptek. Tak specyficz-
nie wyglądał ówczesny „wolny rynek”…
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Powojenne zasługi Adama Filemonowicza dla zawodu aptekarskiego są nieza-
przeczalne. Warto jednak szczególny nacisk położyć na zaledwie kilka słów, które 
wypowiedział na VIII Walnym Zjeździe Naczelnej Izby Aptekarskiej, zorganizowa-
nym w Hotelu Górskim na Kalatówkach. Świadczą one o dużej odwadze cywilnej 
inspektora. Zjazd odbywał się w dniach 3–5 marca 1950 roku i zgromadził niespo-
tykaną wręcz liczbę urzędników państwowych z kierowniczych stanowisk. Ciężka 
atmosfera tego zjazdu, wpisującego się w najczarniejsze czasy stalinizmu, była ze 
strony komunistycznych władz państwowych niejako przygrywką do nacjonali-
zacji aptek i likwidacji samorządu aptekarskiego. Ze strony rządowych oficjeli 
padały liczne oskarżenia wobec władz Izby Naczelnej i izb okręgowych. Dodajmy: 
zupełnie nieuzasadnione i krzywdzące, szczególnie wobec bardzo głębokiego za-
angażowania wszystkich członków samorządu aptekarskiego w sprawy społecz-
ne. Magister Filemonowicz był jednym z nielicznych uczestników Zjazdu, którzy 
mieli odwagę sprzeciwić się komunistycznej wizji aptekarstwa. Zakwestionował 
on np. celowość współzawodnictwa pracy, która była przecież „podstawą ustroju 
socjalistycznego”! „Współzawodnictwo pracy w zawodzie farmaceutycznym – 
mówił – winno raczej polegać nie tyle na szybkości, ile raczej na dokładności wy-
konania”. Dostało się także ówczesnemu prezesowi Okręgowej Izby Aptekarskiej, 
magistrowi Tadeuszowi Szewczykowi, który piastował to stanowisko już z komu-
nistycznego nadania i był znanym działaczem partyjnym. Filemonowicz postawił 
tymczasem zarzut braku „kontaktu między Okręgowymi Izbami Aptekarskimi 
a inspektorami farmaceutycznymi” i postulował, „aby NIA odpisy swych zarzą-
dzeń wysyłała inspektorom”, a zatem… z pominięciem izb okręgowych! 

Wkrótce po tym Zjeździe doszło do reformy administracji terenowej kraju, 
likwidacji województw i powołania prezydiów wojewódzkich rad narodowych. 
Ustawa z 20 marca 1950 roku „O terenowych organach jednolitej władzy pań-
stwowej” bezpośredni nadzór nad aptekami przyznała prezydiom wojewódzkich 
rad narodowych. W ich obrębie powołano wydziały zdrowia rad wojewódzkich, 
którym podlegały z kolei m.in. oddziały zaopatrzenia i farmacji. W ich strukturze 
utworzono referaty nadzoru farmaceutycznego, które zatrudniały inspektorów 
farmaceutycznych. Magister Adam Filemonowicz nie został tam zatrudniony 
i podjął pracę jako szeregowy aptekarz w aptece w Igołomi. Mieszkał nadal 
w Krakowie. Zmarł 12 maja 1979 roku.

Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” z pewnością pamiętają, że w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego w Krakowie działały nie tylko organizacje 
aptekarskie, ale także instytucje wyższego szkolnictwa farmaceutycznego. Ich 
powojenne losy staną się tematem kolejnego artykułu.

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
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