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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

Prezes
mgr farm. Barbara Jękot pełni dyżury:
w poniedziałki i czwartki od 10.00 do 17.00 
w piątki od 10.00 do 12.00

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Barbara Zakrzewska pełni dyżur:
we wtorki od 10.00 do 12.00

Radca prawny OIA
mgr Janusz Brol pełni dyżur:
w poniedziałki od 14.00 do 17.00

Wysokość składek członkowskich OIA – od 1.07.2012:
●  członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł
●   emeryci i renciści, którzy przed 31.03.2012 roku zakończyli wykonywanie zawodu 

z racji przejścia na emeryturę, są zwolnieni z płacenia składek
●   emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę 

lub rentę po 31.03.2012 roku są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświad-
czenia w biurze OIA

Wysokość składek członkowskich OIA – do 30.06.2012:
●  kierownicy aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych: 65 zł
●   inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych  

z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz kierownicy aptek szpitalnych i zakła-
dowych: 35 zł

●  pozostali członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 20 zł
●  emeryci i renciści niepracujący: 5 zł
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Słowo Prezesa

kryzys giełdowy – 
kolejny papieros
w drżącej dłoni1

Szanowni Państwo!

To haiku autorstwa Krzysztofa Kokota aptekarze obecni na spo-
tkaniu z poezją określili jako najbardziej adekwatne do obecnej 
sytuacji aptek. Nie popieram palenia, ale często drżą mi ręce, 

kiedy przychodzi mi czytać kolejne komunikaty NFZ czy rozporządzenia 
Ministra Zdrowia. Wydaje mi się, że wszystko już było, ale za każdym razem 
jestem zaskakiwana decyzjami instytucji, z którymi pracujemy. Ostatnio wy-
konaliśmy ogromną pracę, wyszukując i kserując recepty (w niektórych ap-
tekach nawet 500) zgodnie z komunikatem, który przekazał nam Małopolski 
Oddział Wojewódzki NFZ. Kontrola miała na celu sprawdzenie wypisanych 
przez lekarzy recept, ale nie można się oprzeć wrażeniu, że wykonano ją na-
szymi rękami. W imieniu nas wszystkich wystosowaliśmy pismo, w którym 
informujemy, że dostosowaliśmy się do zaleceń, ale traktujemy to jako przy-
padek incydentalny.

Mamy za sobą Zjazd Sprawozdawczy, który udzielił Radzie i Prezesowi 
absolutorium po rocznej pracy. Uważnie słuchałam uwag i propozycji od-
nośnie do dalszej pracy Rady. Cenię sobie słowa krytyki i wskazówki co do 
tego, jak widzicie naszą rolę, jak możemy najskuteczniej pomagać Państwu 
w codziennej pracy. Doceniam pochwały, bo widzę sens swojego działania.

Wśród zaproszonych gości był Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz, 
który w swoim wystąpieniu ocenił dobre i złe strony ustawy refundacyjnej. 
Przedstawił zadania i cele, jakie będzie podejmował w imieniu aptekarzy – 
przede wszystkim podniesienie marż i uregulowanie sprawy reklamy aptek. 
Życzymy Panu Prezesowi sukcesów w działaniach.

Spośród wydarzeń kulturalnych odbyło się w Izbie spotkanie Klubu 
Seniora i miłośników poezji. Wydarzeniem towarzyskim i integrującym śro-

1 K. Kokot, Haiku time, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2012.
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Słowo Prezesa

dowisko lekarsko-aptekarskie był konkurs nalewek zorganizowany wspólnie 
z Okręgową Izbą Lekarską. Był to też miły akcent przed Świętami Bożego 
Narodzenia, który pozwolił zapomnieć na chwilę o codziennych kłopotach.

Życzę Państwu i sobie, aby magia Świąt przyniosła nam chwile radości 
i spokoju, a nadchodzący Nowy Rok obdarował Was pomyślnością i szczę-
ściem.

antydepresant-słońce świeci cały dzień2

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

2 K. Kokot, Haiku time, op. cit.
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Od redakcji

Szanowni Państwo!

Obecny numer „Farmacji Krakowskiej” kończy 2012 rok. Dla 
mnie to czas na podsumowanie wniosków i uwag, również 
tych krytycznych, jakie wpłynęły na adres redakcji biuletynu. 

Nowe działy i treści, jakie wprowadziliśmy, zyskały Państwa aprobatę. Z jed-
nej strony to satysfakcja, z drugiej wyzwanie, by nie obniżać lotów.

W 2013 roku postaramy się zrealizować te pomysły na artykuły, na któ-
re zabrakło czasu i miejsca w czterech tegorocznych numerach. W dalszym 
ciągu będziemy rozwijać działy, które spotkały się ze szczególnym zaintere-
sowaniem. Z satysfakcją informuję też, że decyzją władz samorządu wersja 
drukowana biuletynu pozostaje.

W obecnym numerze szczególnie polecam:
●   Aktualności – sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej 

mgr farm. Barbary Jękot z rocznej działalności ORA i relacja ze Zjazdu 
Delegatów OIA w Krakowie, który odbył się w Targanicach w dniach 
26–28 października 2012 roku; 

●   Vademecum kierownika apteki – zasady postępowania z lekami prze-
terminowanymi lub uszkodzonymi i odpadami niebezpiecznymi 
w aptece;

●   Prawnik radzi – umowa o pracę – ważne informacje o tym, na co 
powinniśmy zwracać uwagę przy zatrudnieniu;

●   Receptariusz – receptury wywodzące się z aptek, ale niekoniecznie 
receptury leków;

●   75 lat temu polska prasa farmaceutyczna pisała... – warto przeczytać, 
jakie wtedy były problemy.

Serdecznie zapraszam też na współorganizowany przez naszą Okręgową 
Izbę Aptekarską tradycyjny Koncert Noworoczny, o którym informacje znaj-
dują się w obecnym numerze.

W imieniu redakcji wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę zdrowych, 
pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności 
w 2013 roku.  

Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran
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Kalendarium

30.08.2012 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA

6.09.2012  Warszawa – Ogólnopolskie Targi Farmaceutyczne. Uczestniczyły 
Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot i Sekretarz ORA mgr farm. 
Małgorzata Lelito

7–9.09.2012  Kietlice – I Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy zorganizo-
wane przez olsztyńską ORA 

8.09. 2012  Kraków – kurs „Problemy farmakoterapii lęku i depresji” z cyklu: 
„Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego”

10.09.2012 Kraków – kwartalne spotkanie aptekarzy

11.09.2012 Tarnów – kwartalne spotkanie aptekarzy

12.09.2012 Nowy Sącz – kwartalne spotkanie aptekarzy

13.09.2012 Nowy Tag – kwartalne spotkanie aptekarzy

13.09.2012 Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

14.09.2012  Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ w Krakowie. W posiedzeniu brali udział Prezes ORA 
mgr farm. Barbara Jękot oraz Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając

14–16.09.2012  Muszyna – konferencja naukowo-szkoleniowa aptek szpitalnych. 
Uczestniczyli Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes 
ORA mgr farm. Jerzy Jasiński 

15.09.2012  Kraków – kurs „Opieka farmaceutyczna w astmie oskrzelowej 
i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc” (POChP)

15.09.2012  Krakow – kurs „Wybrane zagadnienia z zakresu kosmetologii – 
produkty kosmetyczne”

20.09.2012 Kraków – posiedzenie ORA 

24.09.2012  Kraków – spotkanie w siedzibie OIA w Krakowie członków Klubu 
Ratowania Aptek

28.09.2012 Warszawa – Ogólnopolski Dzień Aptekarza
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3.10.2012 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA

5–06.10.2012  Kraków – IV Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna „Bezpieczna 
Farmakoterapia”. Konferencja odbywała się w Centrum Dydak-
tyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie

6.10.2012  Kraków – obchody 95-lecia Krakowskiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. Jana Pawła II w Krakowie. Z ramienia OIA członkiem 
Komitetu Honorowego obchodów była Prezes ORA mgr farm. 
Barbara Jękot

6.10.2012  Kraków – kurs: „Opieka Farmaceutyczna 2012 – Geriatria”. Wy-
kład inauguracyjny wygłosiła Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta 
Rząsa-Duran

7.10.2012  Chorzów – w Parku Śląskim odbył się bieg farmaceutów w ramach 
Półmaratonu Silesia 

8.10.2012  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-
wania zawodu 

11.10.2012 Kraków – posiedzenie ORA

16.10.2012  Kraków – spotkanie z przedstawicielami Małopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ – uczestniczyli Prezes ORA mgr farm. Bar-
bara Jękot i mecenas Janusz Brol 

18.10.2012  Kraków – szkolenie „Praktyczna obsługa glukometrów Contur TS 
Firmy Bayer” 

19–21.10.2012 Warszawa – IX Konferencja „Dbam o Zdrowie” 

20.10.2012  Kraków – kurs „Diagnostyka i leczenie cukrzycy ze szczególnym 
uwzględnieniem farmakoterapii i dietoterapii” dla farmaceutów 
i dietetyków

22.10.2012  Warszawa – spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem 
Gowinem. Z ramienia krakowskiej ORA w spotkaniu uczestniczy-
ła Prezes mgr farm. Barbara Jękot

26–28.10.2012  Targanice k. Andrychowa – Zjazd Sprawozdawczy Delegatów 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie 
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Zjazd Delegatów

W dniach 26–28 października 2012 roku w Targanicach k. An-
drychowa odbył się pierwszy w VI Kadencji Zjazd Sprawoz-
dawczy Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. 

Zaproszenia na Zjazd przyjęli i uświetnili go swoją obecnością: Prezes Na-
czelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz, Małopolski Wojewódz-
ki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Józef Łoś, Rzecznik Praw Lekarza 
i Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Katarzyna 
Turek-Fornelska, Małopolski Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej 
mgr farm. Bożena Świętek, Małopolski Wojewódzki Konsultant ds. Analityki 
Farmaceutycznej doc. dr hab. Włodzimierz Opoka, Małopolski Wojewódzki 
Konsultant ds. Farmacji Aptecznej i Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Jerzy Jasiński, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych mgr Stanisław Łukasik. Gościem specjalnym był Wojciech 
Świderski, Prezes Zarządu firmy farmaceutycznej Farmina sp. z o.o.

W pierwszym dniu Zjazdu delegaci wysłuchali sprawozdań Prezesa 
Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr Barbary Jękot, Skarbnika Okręgowej Rady 
Aptekarskiej mgr Małgorzaty Lelito oraz Przewodniczącego Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej mgr Wojciecha Stępnia.

Nowością było przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej 
najważniejszych wydarzeń naukowych, kulturalnych, sportowych i towarzy-
skich, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku w naszej Izbie Aptekar-
skiej. Były to: Koncert Noworoczny, Zjazd Krajowy Aptekarzy, Spotkanie 
z Balladą dla seniorów zawodu, uroczystość wręczenia Muzeum Farmacji 
portretu dr Krzysztofa Kmiecia w pierwszą rocznicę śmierci, Konkurs Prac 
Magisterskich, Piknik „EuroMixtura 2012”, I Żeglarskie Mistrzostwa Polski 
Aptekarzy. 

Delegaci po dyskusji przyjęli sprawozdania z działalności: Okręgowej 
Rady Aptekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz przy-
jęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organom izby za miniony rok.

Kolejny dzień obrad rozpoczął się od wręczenia wyróżnień „Laur Apte-
karski” przyznanych przez kapitułę Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. 
Helenie Ścigalskiej oraz Wojciechowi Świderskiemu, Prezesowi Zarządu fir-
my farmaceutycznej Farmina sp. z o.o.
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Następnie głos zabrali goście zjazdu: Prezes Naczelnej Rady Aptekar-
skiej, Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny i przedstawicielka 
Okręgowej Izby Lekarskiej. 

W bardzo obszernym wystąpieniu Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 
dr Grzegorz Kucharewicz omówił największe problemy, z jakimi borykają się 
apteki po roku funkcjonowania ustawy refundacyjnej, przedstawił obecnie 
podejmowane działania, w szczególności w zakresie zmian obowiązującego 
prawa, oraz plany do zrealizowania w najbliższym czasie przez naczelne 
organy korporacji. Za najważniejsze uznał wzmocnienie pozycji aptekarza 
i podniesienie jego prestiżu zawodowego oraz wywalczenie korzystnych dla 
środowiska aptekarskiego zmian w prawie, tak by „apteka znów stała się ap-
teką – placówką ochrony zdrowia publicznego – a nie butikiem z lekami”.

Kolejnym mówcą był Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 
mgr farm. Józef Łoś. Przekazał szczegółowe informację o tym, jakie działania 
podejmowane są przez nadzór farmaceutyczny w związku ze zmianami wpro-
wadzonymi w prawie farmaceutycznym w związku z ustawą refundacyjną, 
przede wszystkim w zakresie nadzoru nad zakazem reklamy aptek. 

Przedstawicielka Okręgowej Izby Lekarskiej dr Katarzyna Turek-For-
nelska przybliżyła problemy lekarzy wynikające z podpisania umów z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia oraz konsekwencje finansowe związane z wypi-
sywaniem recept na leki refundowane.

Prezes Farminy Wojciech Świderski przedstawił problemy producentów 
z rejestracją leków, a Wojewódzki Konsultant ds. Analityki Farmaceutycznej 
doc. dr hab. Włodzimierz Opoka omówił plany na najbliższy okres dotyczące 
wprowadzenia specjalizacji analityki farmaceutycznej do specjalizacji farma-
ceutycznych. 

Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
mgr Stanisław Łukasik, zaznaczając, że z uwagą przysłuchuje się wypowie-
dziom delegatów, życzył owocnych obrad i wręczył Prezes Barbarze Jękot bu-
kiet czerwonych róż. Wstępem do dyskusji był referat „Plusy i minusy ustawy 
refundacyjnej” wygłoszony przez Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr farm. 
Jerzego Jasińskiego.

W godzinach popołudniowych delegaci podjęli uchwałę o zmianie roku 
obrotowego przez przyjęcie roku kalendarzowego jako roku obrotowego, co 
wiązało się z przedstawieniem budżetu na okres 15 miesięcy.

W wyniku merytorycznej dyskusji przyjęto wolą delegatów budżet na 
okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku w formie zapro-
ponowanej przez Skarbnika Izby.

Sekretarz ORA w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając



Farmacja Krakowska  4 / 201212

Aktualności

Sprawozdanie  
Prezesa Okręgowej Rady  
Aptekarskiej  
mgr farm. Barbary Jękot
z rocznej działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej 
wygłoszone na Sprawozdawczym Zjeździe  
Okręgowej Izby Aptekarskiej odbywającym się 
w Targanicach w dniach 26–28 października 
2012 roku

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Wkrótce minie rok od momentu, gdy Zjazd – najwyższa wła-
dza korporacji farmaceutów – powierzył mi funkcję Prezesa 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. Dziś jest ten mo-

ment, by zdać Państwu sprawozdanie z działalności Rady w pierwszym roku 
obecnej kadencji. O roku ów! Kto cię widział... chciałoby się powtórzyć za 
wieszczem. Miniony rok obfitował bowiem w wiele wydarzeń i zmian, które 
wpłynęły na nasze działania. 

Początek to podpisywanie umów na realizację recept refundowanych 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszyscy pamiętamy, że informacje i de-
cyzje były bardzo spóźnione. Zamieszanie i nerwowość, jakie temu towarzy-
szyły, spowodowały, że byliśmy niemal codziennymi gośćmi Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ w biurze przy ul. Radzikowskiego. Rozpoczęły się wówczas 
spotkania i rozmowy z Dyrekcją Oddziału, które kontynuowane są do dzisiaj. 

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że dzięki współpracy z NFZ oraz 
szybkiej i precyzyjnej informacji, jaką przekazywaliśmy aptekom, podpisy-
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wanie umów w naszym województwie przebiegło najsprawniej w Polsce. Do 
końca roku wszystkie apteki zdążyły podpisać umowy na refundację leków, 
materiałów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go. Obecnie konsultujemy tematy związane z realizacją recept i interpretacją 
przepisów oraz informujemy o problemach i przekazujemy pytania zgłaszane 
przez apteki. Sprawozdania ze spotkań oraz odpowiedzi NFZ systematycznie 
zamieszczane są na stronie internetowej naszej Izby i mam nadzieję, że po-
magają Państwu w codziennej pracy w aptece. 

Wejście w życie ustawy refundacyjnej1 wywołało protest „pieczątkowy” 
lekarzy, a następnie protest aptekarzy, z tym że dla nas był to akt desperacji. 
Zostaliśmy wówczas jednak zauważeni jako ważna grupa zawodowa uczest-
nicząca w sporze. Zainteresowanie mediów dało nam możliwość przedsta-
wienia naszych racji w prasie, radiu i telewizji. 

Po dziesięciu miesiącach funkcjonowania ustawy można by oczekiwać 
pozytywnych jej skutków. Niestety obserwuje się raczej spadek rentowności 
i kłopoty ekonomiczne mniejszych aptek, a zmniejszyła się jedynie „turystyka 
lekowa”.

Innym problemem jest to, że nie wszyscy dostosowali się do zakazu re-
klamy apteki i likwidacji wszelkich form zachęty. Z kolei mało precyzyjne 
zapisy ustawy niekiedy uniemożliwiają skuteczne egzekwowanie przepisów. 
Jako samorząd zgłaszamy do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
informacje o nieprawidłowościach. 

Podpisanie umów na refundację recept wiązało się z koniecznością po-
dania numeru prawa wykonywania zawodu. Dotychczasowy trzymiesięczny 
okres oczekiwania na wydanie dokumentu uniemożliwiał podejmowanie 
pracy absolwentom bezpośrednio po zakończeniu studiów. Zarówno Komi-
sja ds. Stwierdzania Prawa Wykonywania Zawodu, jak i Prezydium Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej musiały zbierać się o wiele częściej, by na bieżąco 
stwierdzać przyznanie prawa wykonywania zawodu. Zwiększyła się również 
częstotliwość wręczania prawa wykonywania zawodu wraz z odbieraniem 
ślubowania. 

W czerwcu został zwołany Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Aptekarzy, 
na którym dokonano wyboru nowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej. Funkcję tę objęła mgr farm. Barbara Zakrzewska.
1 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przezna-

czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696); ustawa 
z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2012 r. Nr 17, poz. 95).
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Rada Aptekarska wsparła przedstawioną przez delegatów w czasie Zjaz-
du inicjatywę zorganizowania Klubu Ratowania Aptek Aptekarzy. Do chwili 
obecnej odbyły się trzy spotkania. Aptekarzom udostępniliśmy pomieszcze-
nia Izby i zapewniliśmy pomoc prawną ze strony jej radców prawnych.

Od lipca tego roku zaczęła obowiązywać uchwała Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Krakowie o ujednoliceniu składek członkowskich, przy jed-
noczesnym podjęciu uchwały o zwolnieniu z płacenia składek emerytów 
i rencistów, którzy nie pracują zawodowo. 

W swojej działalności Okręgowa Rada Aptekarska nie pominęła aptek 
szpitalnych. W sprawozdaniu Przewodniczącego Komisji ds. Aptek Szpital-
nych znajdują się szczegółowe informacje o tym, co zostało zrobione z myślą 
o aptekarzach i aptekach szpitalnych. Działalność nakierowana była na infor-
mowanie, szkolenie i wnoszenie uwag oraz propozycji do aktów prawnych. 
Szczególnie ważne było utworzenie zakładki „Apteki Szpitalne” na stronie 
internetowej naszej Izby. Komunikaty, które są tam zamieszczane, pomagają 
się zorientować w bieżących problemach, kwestiach dotyczących aptek szpi-
talnych i szkoleń dla aptekarzy szpitalnych. Z informacji, jakie otrzymuję, 
wynika, że zakładka jest odwiedzana przez aptekarzy szpitalnych z wielu izb 
w Polsce. 

Zgodnie z deklaracją wyborczą rozpoczęliśmy cykl spotkań szkolenio-
wych dla kierowników aptek ogólnodostępnych. Jako uzupełnienie publiko-
wane są artykuły w biuletynie „Farmacja Krakowska” w dziale „Vademecum 
kierownika apteki”.

Pozostając przy temacie szkoleń, muszę podkreślić inicjatywy komisji 
szkoleniowej. Przygotowała ona projekt dokumentów, na podstawie których 
Okręgowa Rada Aptekarska będzie przydzielać punkty edukacyjne otrzyma-
ne w innych sytuacjach niż tradycyjne kursy, a które przewidziane są w roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia2. Komisja opracowała też ankietę dotyczącą 
preferowanych tematów i form prowadzenia szkoleń. 

Nowością w tegorocznych szkoleniach jest prowadzenie warsztatów 
praktycznych, np. z obsługi inhalatorów, nebulizatorów i glukometrów, a dla 
aptek szpitalnych – warsztatów z praktycznego przygotowania mieszanin 
żywienia pozajelitowego. 

Wystąpiliśmy do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z propo-
zycją czasowej weryfikacji opiekunów praktyk, gdyż umiejętności przyszłych 

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń 
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 132, poz. 1238, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 403).
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magistrów uzależnione są też od poziomu praktyki odbywanej w aptece. 
Uwzględniliśmy sugestie tej części absolwentów, która krytycznie oceniała po-
ziom praktyki. Pragnę podkreślić, że większość aptek szkoli młodych adeptów 
na bardzo wysokim poziomie.

Jednocześnie zwróciliśmy się z prośbą do Dziekana o przekazanie list 
opiekunów praktyk wakacyjnych i półrocznych praktyk zawodowych odby-
wanych po ukończeniu studiów. Listy będą podstawą do przyznania punktów 
edukacyjnych.

Nie zapomnieliśmy o seniorach zawodu. Do pubu Kuranty zaprosiliśmy 
emerytowanych magistrów farmacji na spotkanie z członkami Okręgowej 
Rady Aptekarskiej. Wyszliśmy z inicjatywą cyklicznych spotkań w lokalu 
Izby Aptekarskiej. Dotychczas odbyły się dwa takie spotkania. Mamy nadzie-
ję, że jednak uda nam się spotykać częściej. 

Szanowni Państwo, zasługą naszych poprzedników było podjęcie dzieła 
zakupu lokalu Izby Aptekarskiej i jego wyposażenia, a aptekarzy – jego sfi-
nansowania. Jako obecni zarządzający czujemy się odpowiedzialni za powie-
rzony nam majątek. Dokonaliśmy inwentaryzacji wyposażenia. Zleciliśmy 
wykonanie remontu balkonu i przygotowanie nowej tablicy informacyjnej. 
Odmalowane zostały niektóre pomieszczenia Izby. Muszę podkreślić, że po-
mieszczenia nieodpłatnie pomalował mgr Kazimierz Jura, czym ujawnił swój 
niewątpliwy talent malarski.

Staramy się też odpowiednio wykorzystywać lokal Izby, czyniąc go miej-
scem szkoleń i spotkań grup aptekarzy.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, w swym wystąpieniu skupiłam 
się na rzeczach nowych, które udało nam się wprowadzić w życie w obecnym 
roku. Przy lekturze sprawozdań poszczególnych komisji zauważycie, że kon-
tynuowaliśmy te działania, które weszły na stałe do kanonu pracy Rady. Aby 
jednak nie zanudzić wymienianiem imprez, postanowiliśmy przedstawić je 
wizualnie. Mam nadzieje, że taka forma zyska Państwa aprobatę.

To, czy nasze działania spełniły oczekiwania, pozostawiam ocenie Kole-
żanek i Kolegów delegatów.

Dziękuję za uwagę.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Barbara Jękot
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Postępowanie z lekami 
przeterminowanymi  
w aptece

Jak mówi ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne1, 
jednym z zadań kierownika apteki jest „organizacja pracy w aptece 
polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, prze-

chowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych wyrobów medycznych”. 
Należy to interpretować również jako nadzór nad racjonalnym robieniem 
zakupów, prawidłowym przechowywaniem i rotacją, tak by maksymalnie 
ograniczyć przeterminowywanie się leków, materiałów medycznych i środ-
ków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innych produktów, które 
mogą być przedmiotem obrotu w aptekach. 

Oczywiście nawet mimo szczególnej staranności ze strony personelu 
fachowego w aptece zawsze jakieś produkty lecznicze i wyroby medyczne 
będą tracić ważność bądź ulegać zniszczeniu. W takim wypadku produkty 
nienadające się do użycia (zniszczone lub przeterminowane) muszą zostać 
zabezpieczone w taki sposób, by nie doszło do przypadkowego ich wydania. 
Nie muszę tu dodawać, że wydanie leku po terminie ważności może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta. Ustawa Prawo farmaceutyczne 
przewiduje dla osób wprowadzających do obrotu produkt leczniczy prze-
terminowany kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Skutki 
prawne poniesie farmaceuta.

Produkty lecznicze, wyroby medyczne uszkodzone lub takie, którym 
upłynął termin ważności, stanowią odpady niebezpieczne podlegające utyli-
zacji. Utylizacji mogą dokonywać wyłącznie podmioty mające zezwolenie na 
tego typu działalność.

Apteka zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji przekazanych 
do utylizacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dokumentacja 
taka zawiera następujące dane:

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.).
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●  nazwę, postać farmaceutyczną i dawkę produktu leczniczego lub na-
zwę i typ wyrobu medycznego,

●  ilość, numer serii, termin ważności,
●  nazwę podmiotu odpowiedzialnego lub wytwórcy, jeżeli nie jest nim 

podmiot odpowiedzialny,
●  numer faktury stanowiącej dowód zakupu i datę jej wystawienia,
●  numer dokumentu stanowiącego podstawę do wyłączenia produktu 

leczniczego lub wyrobu medycznego ze stanu magazynowego,
●  protokół przekazania do utylizacji. 
Wzór protokołu określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadze-
nia apteki2. Dokumentacja powinna być dostępna do kontroli dla inspektora 
nadzoru farmaceutycznego.

Szczególne zasady obowiązują aptekę w wypadku postępowania ze środ-
kami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami katego-
rii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, którym upłynął termin 
ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje 
psychotropowe lub prekursory kategorii 1.

O fakcie przeterminowania środków powiadamia się pisemnie woje-
wódzkiego inspektora farmaceutycznego, podając: 

●  nazwę środka odurzającego, substancji psychotropowej, prekursora 
kategorii 1 lub nazwę międzynarodową produktu leczniczego, 

●  nazwę handlową,
●  ilość, 
●  numer serii, 
●  datę ważności.
Do czasu skreślenia z ewidencji i przekazania do zniszczenia środki na-

leży zabezpieczyć przed niewłaściwym użyciem. Polega to na umieszczeniu 
ich w szczelnie zamykanym pojemniku oklejonym banderolą „DO ZNISZ-
CZENIA” i przechowywaniu w zamkniętej metalowej szafie. Jeżeli nie jest 
to możliwe, to system przechowywania musi pozwalać na jednoznaczną 
identyfikację środków odurzających, substancji psychotropowych, prekurso-
rów kategorii 1 przeznaczonych do zniszczenia i nie dawać możliwości ich 
niewłaściwego użycia. 

Środki przeznaczone do utylizacji zabezpiecza się przez oplombowanie 
w obecności wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (lub jego przed-
stawiciela).

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych 
warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565).
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Z przeprowadzonych czynności sporządza on protokół zawierający in-
formacje dotyczące przeterminowanych leków i określający termin, do które-
go należy dokonać utylizacji. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, 
z czego dwa otrzymuje apteka.

Zniszczenia może dokonać jedynie podmiot posiadający zezwolenia na 
prowadzenie utylizacji tego rodzaju środków. Utylizacja powinna być prze-
prowadzona niezwłocznie po dostarczeniu przeterminowanych środków wraz 
z 1 egzemplarzem protokołu podpisanego przez wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego. 

Po unieszkodliwieniu firma utylizująca sporządza protokół, którego dwa 
egzemplarze otrzymuje apteka. 

Protokół ma zawierać dane: 
●  oznaczenie przedsiębiorcy i miejsca przeprowadzenia zniszczenia;
●  datę dostarczenia zamkniętych pojemników zbiorczych zawierających 

środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory katego-
rii 1, ich mieszaniny lub produkty lecznicze do zniszczenia;

●  określenie stanu zamkniętych pojemników zbiorczych w chwili do-
starczenia; 

●  datę przeprowadzenia zniszczenia;
●  określenie ilości zniszczonych środków z adnotacją, 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).

Protokoły zabezpieczenia i zniszczenia środków przeterminowanych 
są podstawą do zdjęcia ich ze stanu magazynowego i wykreślenia z książek 
przychodu i rozchodu środków psychotropowych i odurzających. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia3 
w procesie utylizacji może, ale nie musi uczestniczyć upoważniony przedsta-
wicie apteki, nie ma też obowiązku zawiadamiania wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego o terminie utylizacji z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursora-
mi kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub 
którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substan-
cje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 (Dz.U. z 2012 r. Nr 44, poz. 236).
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Kierownik apteki (lub osoba przez niego upoważniona) musi jedynie dostar-
czyć do inspektoratu egzemplarz protokołu zniszczenia. 

Ponadto apteka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
i wytwarzający tzw. odpady niebezpieczne zobowiązana jest do prowadzenia 
ewidencji w postaci karty przekazania odpadu lub karty ewidencji odpadu 
(zależnie od ilości wytwarzanych rocznie odpadów) i przekazywania danych 
zbiorczych o wytwarzanych odpadach do 15 marca każdego roku właściwe-
mu marszałkowi województwa. Wzory kart i zestawień zbiorczych określają 
rozporządzenia Ministra Środowiska4.

Na zakończenie przytaczam fragment opinii wydanej przez Biuro Praw-
ne Naczelnej Izby Aptekarskiej w przedmiocie Regulacja o odpadach w ap-
tekach5: 

„Sprawę reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą oraz przepisy 
szczegółowe.

1.  Apteka nie wytwarza odpadów medycznych, co wynika z definicji 
takich odpadów w art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy. Są to bowiem odpady po-
wstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz pro-
wadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. 
Zatem apteka nie podlega rygorom rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowa-
nia z odpadami medycznymi (Dz.U. Nr 139, poz. 940).

2.  Apteka nie podlega też obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia na zbie-
ranie odpadów.

3.  Apteka posiada jednakże obowiązek zgłoszenia się do rejestru – jako 
posiadacz odpadów – prowadzonego przez właściwego starostę (pre-
zydenta miasta na prawach powiatu), co wynika z art. 33 ust. 5 ustawy. 
Chodzi tu o wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, do których nale-
żą wycofywane z obrotu środki farmaceutyczne (leki) – zob. Zał. Nr 2, 
Lista A pkt. 2 do ustawy oraz inne wymienione:

1) Jeśli apteka wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg 
rocznie lub wytwarza odpady inne niż niebezpieczne, niebędące 

4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie dokumentów stoso-
wanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673). Wzory można 
pobrać ze strony: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/
przedmiotowe/Srodowisko/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/Zbiorcze+zestawienia+danych.
htm.

5 L.dz. P-46/2011, Regulacja o odpadach w aptekach – opinia Biura Prawnego Naczelnej Izby 
Aptekarskiej, www.nia.org.pl.
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odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie, wtedy prowadzi 
ewidencję odpadów w postaci karty przekazania odpadu,

2) jeśli apteka wytwarza odpady niebezpieczne lub inne, niebędące od-
padami komunalnymi w ilościach większych niż podane w pkt 1) – 
wtedy sporządza kartę ewidencji odpadu. Ten sposób rejestracji 
wynika z rozporządzenia Min. Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. 
(Dz.U. Nr 152, poz. 1734).

 Wzory wymienionych wyżej kart zawiera rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumen-
tów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, 
poz. 1673), odpowiednio zał. Nr 5 i Nr 2.

 Jeśli natomiast apteka wytwarza jedynie odpady komunalne – jest 
zwolniona z obowiązku zgłoszenia się do rejestru starosty.

4.  Wymienione rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. 
zawiera też wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbior-
czych danych o odpadach. Nie jest to nic skomplikowanego, zbiorcze 
dane to inaczej informacja o odpadach wytwarzanych przez aptekę. 
Chodzi o ich ilość i rodzaj oraz o podanie danych apteki i ją prowa-
dzącego (imię, nazwisko, adres, adres apteki). Nie chodzi również 
w tym przypadku o odpady komunalne, ale o odpady niebezpieczne 
albo inne, niebędące komunalnymi (art. 37 ust. 1 i ust. 3 ustawy). Takie 
zbiorcze zestawienie danych za poprzedni rok kalendarzowy apteka 
jest zobowiązana przekazać do dnia 15 marca właściwemu marszałko-
wi województwa”. 

Opracowała mgr farm. Barbara Jękot
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Zawody żeglarskie
W dniach 7–9 września 2012 roku odbyły się I Żeglarskie Mistrzostwa 

Polski Aptekarzy. Organizatorem była Okręgowa Izba Aptekarska 
w Olsztynie z Prezesem Romanem Grzechnikiem na czele. 

Nie bez trudu udało się zebrać załogę reprezentującą naszą Izbę Aptekar-
ską. Przybyliśmy do stanicy wodnej Kietlice nad jeziorem Mamry, gdzie zgro-
madzili się żeglarze i sympatycy żeglarstwa niemal z całej Polski. Po odebraniu 
pamiątkowych koszulek i odprawie sterników ruszyliśmy na pomost, gdzie 
czekały jachty Tango 780. Zaczęliśmy od zawieszenia naszej bandery (smoka 
wawelskiego) i pozowania do pamiątkowych zdjęć. Zaprezentowaliśmy się 
w naszych „piknikowych” koszulkach. Potem trzynaście załóg wyruszyło do 
boi startowej. Regaty rozpoczęły się sprawnie, bez falstartu, chociaż nie było 
to łatwe. Wiatr wiał coraz mocniej. Dla bezpieczeństwa kazano nam założyć 
kapoki. Przy wietrze około 5 w skali Beauforta rozegraliśmy cztery wyścigi – 
trzy „po trójkącie” i jeden długi wyścig dookoła wyspy. Naszej załodze szło 
coraz lepiej. Napracowaliśmy się bardzo, ciągnąc „sznurki od tych szmat”. 
Ostatecznie dopłynęliśmy na metę na ósmym miejscu. Zważywszy na to, że 
nikt z nas nigdy wcześniej nie brał udziału w regatach, uważamy to za sukces. 
Po żeglarskich zmaganiach Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej i olsztyńskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej wręczyli zwycięzcom puchary. Wygrała załoga 
z Olsztyna. Gratulujemy! 

Wieczorem na wszystkich żeglarzy czekały przysmaki z grilla, ognisko 
i zespół grający szanty. Wspólne rozmowy, śpiewy i tańce połączyły far-
maceutów żeglarzy, sympatyków żeglarstwa i sponsorów imprezy w jedną 
wspólną rodzinę. Organizatorowi – Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsz-
tynie – gratulujemy organizacji ogólnopolskiej imprezy aktywizującej i inte-
grującej środowisko aptekarskie.

mgr farm. Małgorzata Lelito
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Dzień Aptekarza
28 września 2012 roku odbyły się w Warszawie obchody Ogólnopolskie-

go Dnia Aptekarza. Tradycyjnie organizatorem uroczystości była Naczelna 
Izba Aptekarska.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się odprawioną w Bazylice Świętego 
Krzyża w Warszawie mszą w intencji aptekarzy i ich rodzin. Uczestnicy ob-
chodów udali się następnie do Teatru Sabat przy ul. Foksal. Zasłużonym dzia-
łaczom samorządu aptekarskiego wręczono odznaczenia państwowe nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju samorządu zawodu farmaceuty, odznaki honorowe Ministra Zdro-
wia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Rada Naczelna uhonorowała osoby 
zasłużone dla samorządu Medalami im. prof. Bronisława Koskowskiego oraz 
nadała tytuły „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” i „Mece-
nasa Samorządu Aptekarskiego”.

Z przyjemnością informujemy, że spośród członków naszej Izby Medal 
im. prof. Bronisława Koskowskiego został przyznany mgr farm. Marii Jan-
kowskiej (pośmiertnie) i mgr. farm. Jerzemu Zaczkowi, natomiast wyróżnie-
nie „Mecenas Samorządu Aptekarskiego” otrzymali dr farm. Maciej Bilek 
oraz mgr farm. Krzysztof Kokot.

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran



C e n t r a l a  F a r m a c e u t y c z n a 
C E F A R M  S A

www.cefarm.com.pl               Infolinia: 801 88 00 22               T: (22) 634 00 00

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA 
jest ogólnopolskim dystrybutorem farma-
ceutycznym. Jednym z atutów spółki jest 
doświadczenie i tradycja, ponieważ 
nieprzerwanie działa od 1945 roku. 

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA to: 

• bogata oferta handlowa
• 1200 odbiorców
• łatwy system składania zamówień 

(działamy w oparciu o system KAMSOFT) 
• cykliczne akcje promocyjne: Gorące Ceny, 

Oferty Specjalne, Wyprzedaże, Oferty 
Targowe, program Kobiece Klimaty

• wyłączny dystrybutor ekskluzywnych 
kosmetyków szwajcarskiej marki 
SKINCODE

• program merytoryczny dla Farmaceutów: 
„Strefa Zdrowia dla Każdego”

Kontakt dla Klientów z rejonu Małopolski:

Przedstawiciel Handlowy 
Marek Sierpiński

T: +48 503 048 556
e-mail: msierpinski@cefarm.com.pl

wysoki standard oferowanych usług
bezpieczeństwo

stabilność
zaufanie



  Zjazd  
Sprawozdawczy

Delegaci w czasie obrad

Przewodniczący Małopolskiej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych życzy owocnych obrad, 
wręczając Pani Prezes Barbarze Jękot 
bukiet czerwonych róż

Małopolski Wojewódzki Konsultant  
ds. Analityki Farmaceutycznej  

doc. dr hab. Włodzimierz Opoka 
przedstawia plany na najbliższy okres 
w zakresie wprowadzenia specjalizacji 

analityki farmaceutycznej  
do specjalizacji farmaceutycznych

Wręczenie wyróżnienia „Laur Aptekarski” 
mgr farm. Helenie Ścigalskiej

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot



Delegatów  
Okręgowej Izby Aptekarskiej  

w Krakowie

Wojciech Świderski 
Prezes Zarządu 

firmy farmaceutycznej 
Farmina sp. z o.o. 

odbiera wyróżnienie 
„Laur Aptekarski”

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej  
dr Grzegorz Kucharewicz  

i Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

Małopolski 
Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny  
mgr farm. Józef Łoś 

Głosowanie delegatów w czasie obrad Zjazdu



Grypa krótsza o 4 dni!*

*www.sambucol.pl

Polecany przez pediatrów w przeziębieniu i grypie
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Kup Sambucol i dołącz do elitarnego grona słuchaczy. Wewnątrz promocyjnych opakowań znajdziesz unikalny kod pozwalający
pobrać za darmo 2 wybrane audiobooki, po jednym z kolekcji dla dzieci i dla dorosłych. Pytaj w dobrych aptekach.

2 książki do słuchania (audiobooki)
wyłącznie w promocyjnych opakowaniach

SUPER PREZENT
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Stosunek pracy –  
umowa o pracę 

Nawiązanie stosunku pracy jest podstawowym elementem kształ- 
tującym wzajemne relacje pomiędzy pracodawcą a pracowni-
kiem. Prawidłowe – zgodne z przepisami prawa pracy  – ure-

gulowanie tych relacji będzie miało podstawowe znaczenie w rozstrzyganiu 
ewentualnych sporów, a jednocześnie będzie stanowiło dla pracownika gwa-
rancję stabilności zatrudnienia. 

Artykuł 22 § 1 kodeksu pracy1 (kp) stanowi, że „przez nawiązanie sto-
sunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określone-
go rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia 
pracownika za wynagrodzeniem”. Przedmiotowa definicja ma istotne zna-
czenie dla wzajemnych relacji pracodawca – pracownik, szczególnie w aspek-
cie często spotykanych tzw. umów śmieciowych, czyli w sytuacji gdy wbrew 
regulacjom prawa pracy w miejsce umów o pracę wprowadza się różne formy 
umów cywilnoprawnych. Kodeks pracy w art. 22 § 1¹ i § 1² jednoznacznie 
stanowi, że: 

●  zatrudnienie pracownika w warunkach określonych w (cytowanym 
wyżej) § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez wzglę-
du na nazwę zawartej przez strony umowy,

●  nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilno-
prawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych 
w (cytowanym wyżej) § 1.

W ramach czynności poprzedzających nawiązanie stosunku pracy – za-
warcie umowy o pracę – pracodawca ma prawo żądać od pracownika poda-
nia danych osobowych obejmujących: 

●  imię (imiona) i nazwisko,
●  imiona rodziców,
●  datę i miejsce urodzenia, 

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
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●  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
●  wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
●  numer PESEL, 
●  dane dzieci pracownika, jeżeli jest to konieczne ze względu na korzy-

stanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. 
Niezależnie od powyższego pracownik zobowiązany jest do przedsta-

wienia danych osobowych wynikających ze szczególnych przepisów. W przy-
padku farmaceutów będą to prawo wykonywania zawodu oraz stosowna 
opinia samorządu aptekarskiego w stosunku do farmaceuty ubiegającego się 
o funkcję kierownika apteki. 

Nawiązanie stosunku pracy następuje w formie zawarcia umowy o pra-
cę. Umowę o racę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na 
czas wykonywania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa 
pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, praco-
dawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na czas określony, 
obejmujący czas tej nieobecności. Każda z tych umów może być poprzedzona 
umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający trzech miesięcy. 

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne 
w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony, jeżeli stro-
ny dwukrotnie zawarły umowę o racę na czas określony w następujących po 
sobie okresach, o ile przerwa pomiędzy umowami nie przekraczała jednego 
miesiąca. Zasady tej nie stosuje się w przypadku umów o pracę zawartych 
w celu:

●  zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy,

●  wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo 
zadań realizowanych cyklicznie. 

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem potwierdzającym fakt 
nawiązania stosunku pracy. Dokument ten – dla swej ważności – musi zawie-
rać, następujące elementy: 

●  określenie stron umowy, szczególnie należy sprawdzić, czy osoba pod-
pisująca umowę po stronie pracodawcy jest umocowana prawnie do 
jej zawarcia;

●  rodzaj umowy – wskazanie umowy o pracę na określony czas;
●  datę zawarcia umowy i datę nawiązania stosunku pracy jako dzień roz-

poczęcia pracy – jeżeli terminu tego nie określono w umowie, uznaje 
się, że termin rozpoczęcia pracy jest tożsamy z datą zawarcia umowy 
o pracę;
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●  rodzaj pracy – określenie np. przez: wskazanie zawodu, funkcji czy 
też stanowiska pracy lub zespołu czynności, które pracownik będzie 
wykonywał; jeżeli – przykładowo – pracownikowi jako rodzaj pracy 
wskazano w umowie „magister farmacji”, to pracodawca nie będzie 
mógł żądać wykonywania dodatkowo innej pracy, np. sprzątania 
pomieszczeń apteki! (brak możliwości określenia rodzaju pracy, jaką 
pracownik ma wykonywać, powoduje nieważność umowy o pracę); 

●  miejsce wykonywania pracy – powinno uwzględniać rzeczywisty stan 
rzeczy, tzn. wskazywać lokalizację stanowiska pracy (np. adres apteki); 
siedziby pracodawcy czy obszaru jego działania pracownik nie powi-
nien akceptować jako miejsca wykonywania pracy (oczywiście zasada 
ta nie będzie miała zastosowania dla pracy wykonywanej w charakte-
rze np. kierowcy czy przedstawiciela handlowego); 

●  wynagrodzenie za pracę – odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskaza-
niem składników wynagrodzenia;

●  wymiar czasu pracy. 
Umowę o pracę zawiera się w formie pisemnej. Jeżeli umowa o pracę 

nie została zawarta w ten sposób, pracodawca powinien najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić mu na piśmie ustalenia co 
do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Należy jednocześnie 
zauważyć, że niedochowanie formy pisemnej nie skutkuje nieważnością 
umowy. Jeżeli pracownik po dokonaniu ustnych uzgodnień stawił się do 
pracy i jego obecność oraz wykonywana praca zostały zaakceptowane przez 
pracodawcę, uznaje się, że umowa została zawarta. 

Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany powiadomić pracownika – 
pisemnie – w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy o pracę o: 

●  obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
●  częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 
●  wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego,
●  obowiązującym okresie wypowiedzenia umowy o pracę, 
●  układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.
Natomiast jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu 

pracy, zobowiązany jest dodatkowo poinformować pracownika o: obowią-
zującej porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz 
o przyjętym sposobie potwierdzania przybycia i obecności pracownika w pra-
cy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Radca prawny IOA w Krakowie
Janusz Brol 
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Czytelnicy cyklu „Receptariusz” przyzwyczajeni są już do klasycz-
nych receptur leków, którymi można skutecznie ulżyć chorym 
pacjentom. Tym razem, korzystając ze świątecznej atmosfery, 

w jakiej trafi do Państwa czwarty tegoroczny numer „Farmacji Krakowskiej”, 
chciałbym podać kilka przepisów pochodzących wprawdzie z aptekarskich 
manuałów, odbiegających jednak całkowicie od tego wszystkiego, z czym 
zwykliśmy kojarzyć pojęcie leku!

Dawni aptekarze, znani Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” choćby 
z cyklu „Aptekarze Małopolski”, byli nie tylko poświęcającymi się dla dobra 
ogólnego działaczami społecznymi i znakomitymi fachowcami, potrafiącymi 
dzięki własnym przepisom wyleczyć niemal każde schorzenie. W aptecznych 
laboratoriach, korzystając wyłącznie z dostępnych tam surowców i substan-
cji, wykonywali także słynne nalewki, kompozycje przypraw, octy, lemonia-
dy, miody pitne... Poniżej przedstawiam zaledwie trzy przepisy z przebogatej 
gamy receptur określanych w dawnych manuałach jako „Culinaria”.

Jako pierwszy zaprezentujmy przepis na typową aptekarską nalewkę – 
ziołowy likier typu Chartreuse, pochodzący z rodzinnego manuału dawnych 
limanowskich aptekarzy: Zubrzyckich i Bączkowskich. Nazwa „Chartreuse” 
pochodzi od klasztoru kartuzów La Grande Chartreuse, znajdującego się 
w okolicach Grenoble, gdzie od wieków wytwarzano likiery ziołowe zawie-
rające w swym składzie wyciągi z ponad stu ziół! Prezentowana wersja jest 
oczywiście skromniejsza: do jej przygotowania wystarczy zaledwie pięć su-
rowców roślinnych: 

Rp.
Fructus Foeniculi 0,5
Radix Angelicae
Fructus Coriandri
Rhizoma Zingiberis aa 1,0
Folium Menthae piperitae 2,0
Spiritus 500 ml
Sirupus simplex 200
Aqua destillata ad 1000

Wymienione surowce ziołowe zalewamy podaną ilością czystego eta-
nolu, po czym odstawiamy na tydzień do ciemnego miejsca, codziennie 
kilkukrotnie mocno wstrząsając. Należy zaznaczyć, że kłącze imbiru musi 
być świeże i bardzo drobno pokrojone, liść mięty – sproszkowany, a korzeń 
arcydzięgla – dodany w możliwie najmniejszych kawałeczkach. Po tygodniu 
macerat należy przesączyć przez bibułę filtracyjną, nalewka odkrywa wów-
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czas swój piękny, złocistozielony, opalizujący kolor. Do przesączu dodaje 
się 200 gramów syropu prostego (w zależności od upodobań ilość ta może 
być większa lub mniejsza) i uzupełnia wodą destylowaną do 1000 gramów. 
Oczywiście tak uzyskany likier nie jest od razu gotowy do spożycia! Im dłużej 
pozwolimy nalewce dojrzewać, tym pełniejszego i głębszego bukietu smaków 
nabierze.

Kolejny przepis aż się prosi o wykorzystanie przy wypieku bożonarodze-
niowych pierniczków. Jest to „przyprawa korzenna do powideł śliwkowych” 
(condimentum ad pultem pruni), która wbrew swej nazwie może być w kuch-
ni bardzo szeroko stosowana: 

Rp.
Fructus Cardamomi 
Rhizomatis Zingiberis aa 1,0 
Corticis Cinnamomi
Caryophylli aa 2,0
Fructus Coriandri 4,0

Aby uniknąć trudnego i niewdzięcznego mielenia kłącza imbiru, moż-
na użyć gotowego już i powszechnie dostępnego sproszkowanego surowca. 
Również korę cynamonu można dosypać jako gotowy proszek. Otrzymana 
dziesięciogramowa porcja wystarczy na przyprawienie 5–10 kilogramów 
gotowego już powidła śliwkowego, które po jej dodaniu należy mocno za-
mieszać i przez kilkadziesiąt minut dalej podgrzewać. Do piernikowego ciasta 
dodajemy tej przyprawy „do smaku”.

Ostatni z prezentowanych przepisów jest zarazem wspomnieniem o olej-
kocukrze – dawno już zapomnianej, a niegdyś powszechnie stosowanej po-
staci leku. Oleosaccharum vanillae, czyli olejkocukier waniliowy, znakomicie 
zastępuje zwykły biały cukier, wzbogacając smak herbaty, kawy, ciast... Cu-
kier taki otrzymujemy w następujący sposób: 10 gramów świeżej, najlepszego 
gatunku wanilii, kroimy bardzo drobno, zwilżamy niewielką ilością czystego 
spirytusu i odczekujemy pół godziny. Następnie odmierzamy 100  gramów 
cukru i dzielimy tę ilość na 5 równych części. Pierwszą porcję cukru ucieramy 
starannie z przygotowaną wanilią, a następnie przesiewamy przez drobne 
sitko tak, aby z cukrem nie przedostały się nasiona wanilii. Pozostałą na sitku 
wanilię łączymy z kolejną porcją cukru, znowu całość ucieramy i przesiewa-
my. Czynność tę powtarzamy aż do wykończenia przygotowanej ilości cukru.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
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Jak donosi październikowy numer „Służby Zdrowia”, w Polsce każ-
dego roku wykrywa się około czterech tysięcy przypadków zacho-
rowań na raka nerki, a liczba zgonów to dwa tysiące osób rocznie. 

Liczby te składają się na jedną z najgorszych statystyk w skali europejskiej, 
a z każdym rokiem zachorowalność zwiększa się o 2–3%. Choroba ta dotyka 
w przeważającej większości mężczyzn, najczęściej w przedziale wiekowym 
60–70 lat. W związku z tymi niepokojącymi danymi statystycznymi Mi-
nisterstwo Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodow-
skiej-Curie rozpoczęły na początku września bieżącego roku kampanię 
edukacyjno-medialną skierowaną do całego społeczeństwa, a zwłaszcza do 
mężczyzn powyżej 45. roku życia (stąd nazwa programu „M45+”). Kam-
pania ma na celu uświadomienie społeczeństwa o znaczeniu profilaktyki 
chorób układu moczowo-płciowego. Co ważne, jest to pierwsza kampania 
wyraźnie kierowana do mężczyzn.

Głównymi czynnikami ryzyka rozwoju nowotworu nerki są: palenie 
tytoniu, otyłość, nadciśnienie i niewłaściwa dieta, polegająca na spożywaniu 
zbyt dużej ilości białka zwierzęcego. Dodatkową przyczyną są uwarunkowa-
nia zawodowe, takie jak praca w przetwórstwie przemysłowym i wynikający 
z niej przewlekły kontakt z rakotwórczymi związkami (wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne, kadm, azbest itp.). Wczesne wykrycie nowo-
tworu jest utrudnione ze względu na początkowy bezobjawowy przebieg. 
Zazwyczaj rozpoznanie następuje przypadkowo, w wyniku badań USG jamy 
brzusznej. Niestety często jest to stadium zaawansowanej już choroby nowo-
tworowej, w której doszło do przerzutów do płuc, kości, wątroby, a czasami, 
u niektórych pacjentów, do mózgu. Podstawowe objawy raka nerki to: bóle 
w okolicy lędźwiowej, krwiomocz, wyczuwalna masa guzowa w miejscu loka-
lizacji nerki. Pozanerkowe objawy to: niedokrwistość i nadpłytkowość. 

Podstawową metodą leczenia jest resekcja chorej nerki. Jeżeli doszło już 
do przerzutów, konieczne jest także wprowadzenie leczenia farmakologicz-
nego. Od 2005 roku w leczeniu zaawansowanego raka nerki stosuje się leki 
z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych, które hamują wzrost guza i dopływ 
do niego substancji odżywczych. Do tej pory dostępnych było sześć rodzajów 
leków z tej grupy. Wydłużają one czas życia o pięć lat, niestety skuteczne są 
wobec 11% leczonych pacjentów. W tym roku we wrześniu Komisja Europej-
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ska zatwierdziła nowy lek z tej grupy – aksytynib. Aksytynib blokuje kinazę 
tyrozynową o 50–450 razy silniej niż dotychczas dostępne leki z tej grupy, do-
datkowo wykazuje się znacznie mniejszą toksycznością. Dzięki temu pacjenci 
zyskują lek o większej skuteczności i lepszej tolerancji terapii1.

W dniach 14–16 września bieżącego roku odbyło się XVI Sympozjum 
Diabetologiczne w Zakopanem, którego organizatorem była Katedra i Klini-
ka Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Dyskutowano między innymi o najnowszych trendach w mo-
nitorowaniu i leczeniu cukrzycy, postępach w zwalczaniu powikłań cukrzy-
cowych oraz o nowych lekach stosowanych w diabetologii. Podejmowany 
był temat prewencji schorzenia przez stosowanie tzw. zmiataczy wolnych 
rodników tlenowych (m.in. amidu kwasu nikotynowego, witaminy  C oraz 
witaminy E). Podkreślano także, jak ważnym sposobem profilaktyki jest im-
munizacja przez karmienie naturalne niemowląt i unikanie mleka krowiego, 
zawierającego immunotoksyczną beta-laktoglobulinę. Doniesiono również 
o pracach nad nową szczepionką, opartą na antygenie GAD, która dzięki 
wywoływanej tolerancji immunologicznej, będzie hamować proces autoim-
munologicznego niszczenia komórek beta trzustki, a tym samym podtrzy-
mywać zdolność do produkcji insuliny w wyspach trzustkowych u dzieci 
i młodzieży, u których wcześnie wykryto cukrzycę typu 1. Mówiono także 
o roli witaminy D w spowalnianiu procesu autoimmunologicznej destrukcji 
wysp trzustkowych. Profesor Anna Noczyńska z Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przedstawiała nowe metody kontroli 
cukrzycy za pomocą optoglukometrów, które dokonują pomiarów glikemii 
w cieczy wodnistej oka. Pomiaru takiego dokonuje się w ciągu 0,1 sekundy, 
po zbliżeniu aparatu do oka. Jest on nieinwazyjny i bezbolesny. 

Gościem honorowym sympozjum był profesor Józef Drzewoski z Klini-
ki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi. Profesor dokonał analizy i porównania starszych 
i nowszych generacji leków hipoglikemicznych, zaznaczył, że najistotniejsze 
kryteria, jakimi należy się kierować przy doborze leku dla pacjenta, to sku-
teczność i bezpieczeństwo stosowania. Nie zawsze możliwe jest jednoznaczne 
określenie tych parametrów. Przykładem leku skutecznego w diabetologii 
może być rozyglitazon, niestety obarczony poważnymi działaniami niepożą-
danymi, do których należy ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Jak pod-
kreślił profesor Drzewoski, „nie badania biochemiczne, ale efekty kliniczne 

1 T. Kobosz, Nowy lek dla chorych na zaawansowanego raka nerki, „Służba Zdrowia” 2012, 
nr 10, s. 70–71.
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powinny tak naprawdę decydować o dopuszczeniu nowego leku na rynek. 
Bo dostęp do leku powinien oznaczać coś więcej niż tylko jego obecność 
na rynku”. Do leków o obiektywnie potwierdzonym bezpieczeństwie oraz 
kluczowym działaniu pożądanym należy stosowana od dawna metformina, 
która początkowo była niedoceniana. Zdaniem profesora Drzewoskiego le-
karze powinni podchodzić z ostrożnością do stosowania nowych leków przez 
pięć lat od pojawienia się ich na rynku. Profesor zwrócił uwagę na nowe, 
należące do inkretynomimetyków leki pojawiające się na rynku europejskim, 
ingerujące w różne mechanizmy patogenetyczne cukrzycy. Leki tej grupy, 
ze względu na krótką obserwację, nie powinny być pochopnie przepisywa-
ne. Dotychczasowe badania pokazują, że powodują one jedynie przejściową 
poprawę funkcji komórek beta, dodatkowo mogąc wywoływać stany zapalne 
trzustki. 

Docent Leszek Czupryniak z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabeto-
logii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omawiał grupę leków bardziej no-
woczesnych od inkretyn, a mianowicie inhibitory SGLT-2 (tzw. gliflozyny). 
Leki te blokują receptory SGLT-2, znajdujące się w nerkach, odpowiadające 
za wychwyt zwrotny glukozy w moczu (zmniejszają reabsorpcję zwrotną glu-
kozy w cewkach nerkowych oraz zwiększają jej wydalanie z moczem). Zaha-
mowana reabsorpcja pomaga poprawić kontrolę poposiłkowej glikemi oraz 
ułatwić zmniejszenie nadmiernej masy ciała. Dodatkowo glifozyny wpływają 
na normalizację ciśnienia krwi, redukując także glukotoksyczność. Zaletą tej 
grupy leków jest również to, że eliminując glukozę bez udziału insuliny, po-
zwalają się regenerować komórkom beta trzustki. Trwają jednak dyskusje nad 
bezpieczeństwem ich stosowania, ponieważ indukowany cukromocz sprzyja 
bakteryjnym zakażeniom układu moczowo-płciowego, zwłaszcza u kobiet. 
Dapaglifozyna, jeden z leków tej grupy, może być dostępna prawdopodobnie 
już w grudniu tego roku2.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

2 M. Kielar, Nowoczesna diabetologia pod Tatrami, „Służba Zdrowia” 2012, nr 10, s. 76–77. 
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W bieżącym „Przeglądzie prasy naukowej” zachęcam do za-
poznania się z dwoma bardzo interesującymi artykułami 
zamieszczonymi w czasopiśmie „Medycyna po Dyplomie”.

W opracowaniu Palenie tytoniu w ciąży a ciśnienie tętnicze u potom-
stwa w okresie dojrzewania autorka, Wiktoria Wojciechowska z I Kliniki 
Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, donosi, że palenie tytoniu 
podczas ciąży jest związane z niewielkim, ale statystycznie istotnym wzrostem 
ciśnienia tętniczego u potomstwa w okresie dojrzewania. Wyższe ciśnienie 
tętnicze u dzieci matek palących objawia się już w pierwszych latach życia. 
Badania przeprowadzono w Szwecji na grupie liczącej 87 223 młodych męż-
czyzn z udokumentowanym wywiadem na temat palenia tytoniu przez ich 
matki w ciąży. Badania wykazały niewielki, ale istotny statystycznie wzrost 
ciśnienia tętniczego, zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego, w okresie 
dojrzewania w porównaniu z potomstwem matek niepalących. Palenie tyto-
niu przez kobiety w ciąży jest niebezpieczne dla dziecka w okresie okołoporo-
dowym i wpływa na późniejsze zdrowie oraz długość i jakość życia. Następ-
stwem palenia są także przedwczesne porody i obniżona masa urodzeniowa 
dziecka, co zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, otyłości i niewydolności 
nerek w wieku dorosłym. Należy również pamiętać o szkodliwym działaniu 
tytoniu na ciężarne kobiety będące biernymi palaczami. Autorka podaje 
ponadto dane statystyczne na temat palących w Polsce: „choć obserwuje się 
[...] zmniejszenie liczby osób palących papierosy, to odsetek palących kobiet 
zmniejszył się jedynie o 3%, podczas gdy mężczyzn o 12%”. Warto wziąć ten 
problem pod uwagę i pamiętać o uświadamianiu naszych pacjentów na temat 
konsekwencji palenia tytoniu1

Artykuł Wtórne bóle głowy wywołane substancjami egzogennymi 
autorstwa Izabeli Domitrz z Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego dotyczy migrenowych bólów głowy wywołanych 
czynnikami zewnętrznymi, które zaliczane są do tzw. wtórnych bólów. Do 
czynników powodujących tego typu migreny zalicza się: czynniki pokarmo-
we, używki i leki. Jak donosi autorka, ból głowy jest jedną z najczęstszych do-

1 W. Wojciechowska, Palenie tytoniu w ciąży a ciśnienie tętnicze u potomstwa w okresie dojrze-
wania, „Medycyna po Dyplomie” 2012, nr 7–8, s. 12.
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legliwości człowieka, a historia badań naukowych poświęconych tej jednostce 
chorobowej liczy zaledwie 70 lat. Bóle wtórne często sprawiają trudności dia-
gnostyczne i terapeutyczne. Wtórne (objawowe) bóle głowy klasyfikowane są 
jako bóle spowodowane działaniem różnych substancji egzogennych, a także 
ich odstawieniem. Do tych dolegliwości należy również ból głowy spowo-
dowany wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym w przebiegu zmian meta-
bolicznych, toksycznych lub hormonalnych. Objawowymi bólami głowy są 
oprócz tego ból głowy w przebiegu aseptycznego zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych oraz ból głowy spowodowany natychmiastową odpowiedzią na 
czynnik zewnętrzny.

Najistotniejsze przy rozpoznaniu wtórnego bólu głowy spowodowane-
go substancją egzogenną jest ustalenie związku przyczynowego pomiędzy 
powstałym bólem a ekspozycją na daną substancję. W procesie tworzenia 
klasyfikacji, aby ustalić, czy dana substancja rzeczywiście powoduje wystąpie-
nie bólu głowy, przeprowadzono badania kliniczne kontrolowane placebo. 
Pacjenci otrzymywali np. gorzką czekoladę i aspartam. W obu przypadkach 
ból głowy występował równie często jak w przypadku podania placebo. Jak 
podaje autorka, oznacza to, że w różnego typu bólach głowy bardzo ważny 
jest czynnik psychogenny. Ustąpienie bólu głowy po zaprzestaniu ekspozycji 
na substancję egzogenną lub po odczekaniu odpowiedniego okresu po spo-
życiu danej substancji jest objawem potwierdzającym rozpoznanie. Pacjent 
z rozpoznanym pierwotnym bólem głowy po spożyciu danej substancji może 
doświadczyć wtórnego bólu, wtedy substancja nie jest przyczyną, ale czynni-
kiem wyzwalającym. Odstawienie substancji wywołującej wtórny ból popra-
wia stan pacjenta i zmniejsza ból, ale pierwotny ból wraz ze swoimi objawami 
pozostaje. Pacjenci chorujący na migrenę wykazują nadwrażliwość na: sub-
stancje konserwujące lub poprawiające smak (glutaminian sodu), tyraminę, 
azotyny, alkohol, leki i narkotyki. Także u osób stosujących dane substancje 
przez dłuższy czas nagłe ich odstawienie może spowodować wyzwolenie 
bólu o typie migrenowym. Częste przyjmowanie leków przeciwbólowych jest 
przyczyną przekształcenia migreny przebiegającej napadowo w migrenę wy-
stępującą przewlekle. Chorobę tę określono mianem migreny transformowa-
nej. Rozpoznanie możliwe jest na podstawie wywiadu z chorym. W rozwoju 
tego typu migreny mają udział powszechnie dostępne leki przeciwbólowe 
i ich nadużywanie, a także czynniki genetyczne. 

Autorka donosi również o rzadko podkreślanym działaniu niepożąda-
nym leków hormonalnych (leki antykoncepcyjne i leki stosowane w hormo-
nalnej terapii zastępczej), jakim jest powodowanie bólu głowy. Najczęściej 
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występuje on lub znacznie się nasila przy stosowaniu leków hormonalnych 
przez trzy miesiące i ustępuje w ciągu trzech miesięcy po odstawieniu. Po-
zostałe leki, które mogą być przyczyną bólów głowy, to: nitrogliceryna, 
pentaerytrytol, inhibitory fosfodiesterazy, atropina, disulfiram, imipramina, 
pochodne naparstnicy, nifedypina. Częstą przyczyną migren jest histamina 
występująca w dojrzewających serach, kiszonej kapuście, mrożonych pro-
duktach i czerwonym winie.

Jak podkreśla Izabela Domitrz, „zagadnienie bólu głowy wywołanego 
przez substancje egzogenne wymaga dalszych badań, gdyż piśmiennictwo na 
ten temat jest ograniczone. Wydaje się, że problem będzie narastał i związany 
jest z rozwojem cywilizacji”2.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

2 I. Domitrz, Wtórne bóle głowy wywołane substancjami egzogennymi, „Medycyna po Dyplo-
mie” 2012, nr 7–8, s. 66–69.
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Jesienią bieżącego roku ukazało się wiele interesujących wydaw-
nictw, głównie jednak specjalistycznych, z zakresu medycyny i pie-
lęgniarstwa, które dla praktykujących aptekarzy nie są przydatne. 

I tak Wydawnictwo Lekarskie PZWL proponuje monumentalną czteroto-
mową monografię Położnictwo oraz podręczniki dla lekarzy i studentów me-
dycyny: Chirurgia jednego dnia. Dylematy praktyki, Histologia, Fizjoterapia 
w neurologii i neurochirurgii, Chirurgia kolorektalna, Fizjoterapia ogólna oraz 
Leczenie ran przewlekłych. 

Zaledwie jedna nowość tego wydawnictwa może zainteresować ap-
tekarza praktyka, który na co dzień spotyka się z poważnymi problemami 
i wątpliwościami rodzin i opiekunów osób przewlekle chorych przebywa-
jących w domach. To poradnik Przewlekle chory w domu. Gdzie szukać 
pomocy? autorstwa Doroty Czajki i Beaty Czekały. Wedle zachęcającej re-
cenzji wydawniczej „publikacja będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich, 
którzy opiekują się w domu osobami przewlekle chorymi i wymagającymi 
długotrwałej opieki”. Książka stanowi swoiste kompendium informacji 
na temat polskiego systemu opieki społecznej i zdrowotnej. Można w niej 
znaleźć m.in. informacje na temat funkcjonowania Narodowego Funduszu 
Zdrowia i świadczeń gwarantowanych osobom chorym: opieki podstawo-
wej, świadczeń pielęgnacyjnych, opieki paliatywnej, rehabilitacji, transportu 
sanitarnego. Osobny rozdział poświęcono na omówienie struktury pomocy 
społecznej w Polsce oraz realizowane przez nią świadczenia. Szczegółowo 
przedstawione zostały kwestie, z którymi na co dzień spotykamy się w apte-
kach, a więc zastosowanie środków pomocniczych, takich jak pieluchomajtki, 
cewki moczowe i worki na mocz. Rozdział poświęcony rodzajom dostępnych 
opatrunków opatrzony został porównaniem kosztów leczenia ran przewle-
kłych opatrunkami: tradycyjnymi (gazowymi) i opatrunkami nowoczesnymi. 
Formy opieki nad chorym w domu przedstawiono z podziałem na jednostki 
chorobowe (m.in. nietrzymanie moczu, żywienie dojelitowe, opieka nad cho-
rym po amputacji). Najobszerniejszy rozdział omawia wybrane procedury 
postępowania z chorym leżącym w domu, takie jak: kąpiel całego ciała, toa-
leta jamy ustnej, karmienie i pojenie, wymiana pieluchomajtek i worków na 
mocz. Każdy praktykujący w aptece farmaceuta doskonale wie, jak trudno 
jest udzielać porad w takich okolicznościach, a pytania z tego właśnie zakresu 
padają coraz częściej! 
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W książce Przewlekle chory w domu. Gdzie szukać pomocy? szczególnie 
cenne wydaje się zebranie informacji na temat instytucji zajmujących się 
leczeniem i roztaczaniem opieki nad chorymi na stwardnienie rozsiane, cho-
robę Parkinsona, chorobę Alzheimera czy cukrzycę. Ponadto przedstawiono 
adresy oraz dane kontaktowe m.in.: oddziałów Narodowego Funduszu Zdro-
wia, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz organi-
zacji skupiających wolontariuszy i prywatnych usług opiekuńczych1. 

Na uwagę zasługują dwie jesienne nowości wydawnictwa MedPharm. 
Chemia medyczna, podręcznik pod polską redakcją Anny Jelińskiej, Jerzego 
Pałki i Marianny Zając, to opracowanie, którego adresatami są farmaceuci, 
lekarze, biolodzy i chemicy, zarówno zdobywający i poszerzający wiedzę, 
jak i wykorzystujący zdobyte umiejętności w praktyce. Według recenzji 
wydawniczej podręcznik odznacza się charakterem przełomowym, na który 
składają się nie tylko koncepcja wydawnicza, lecz także zakres tematyczny. 
Wydawca podkreśla, że w książce „położono szczególny nacisk na oddzia-
ływania substancji czynnych z ich celami biologicznymi oraz podkreślono 
związek między strukturą chemiczną a właściwościami biofarmaceutycznymi 
substancji”. Koncepcja podręcznika istotnie odbiega od polskich opracowań 
i widoczne jest to już przy pobieżnej lekturze spisu treści. W podręczniku 
można znaleźć rozdziały poświęcone m.in. transdukcji sygnału, neurotran-
smisji, przewodzeniu bodźców i bólowi, stanom zapalnym czy hormonalnym 
mechanizmom sterowania i cyklom regulacyjnym. Tematy te poruszane są 
oczywiście w kontekście stosowanych obecnie leków, których działanie jest 
wyczerpująco omawiane. Następnie otrzymujemy obszerne rozdziały po-
święcone m.in. ochronie komórek i katalizie metabolicznej, metabolizmowi 
glukozy i lipidów, namnażaniu się komórek i neoplazji czy wreszcie infek-
cjom. Także te tematy stają się punktem wyjścia dla szczegółowego omówie-
nia m.in. doustnych leków przeciwcukrzycowych, leków cytostatycznych czy 
leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybiczych2.

Kolejna nowość MedPharmu to Migrena i bóle głowy, pozycja wydana 
w serii „Opieka Farmaceutyczna” pod polską redakcją Bogusława Paradow-
skiego, Janusza Pluty i Piotra Bohatera. W miejscu recenzji wydawniczej 
MedPharm zamieścił kilka przekonujących danych liczbowych dotyczących 
migren: „75% przypadków stosowania leków przeciwbólowych dotyczy bó-
lów głowy, co powoduje, że staje się to nadrzędnym powodem przyjmowa-

1 http://www.wydawnictwopzwl.pl.
2 http://www.medpharm.pl.
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nia tego rodzaju środków [...]. Apteka jest zazwyczaj pierwszym miejscem, 
do którego udaje się osoba cierpiąca, ponieważ przywykliśmy do leczenia 
tego rodzaju bólu samodzielnie. 60% wszystkich pacjentów podczas wizyty 
w aptece oczekuje porady personelu. 72% pacjentów chętnie otrzymałoby 
poradę dotyczącą dawkowania, 67% na temat stosowania, a 75% chciałoby 
uzyskać informacje na temat działań ubocznych”. Opracowanie Migrena 
i bóle głowy otwierają rozdziały omawiające m.in. zagadnienie fizjologii bólu 
oraz porad w zakresie obrazu chorobowego – bólów głowy typu napięciowe-
go, migreny, klasterowych bólów głowy, samoistnych bólów głowy, a także 
bólów związanych z nadużywaniem leków i zależnych od hormonów. Roz-
dział trzeci w całości poświęcono na przedstawienie porad, jakich można 
udzielić w aptece przy wydawaniu leków dostępnych bez recepty. Najpierw 
omówiono, jakie pytania należy zadać choremu – m.in. „o osobę, dla któ-
rej jest przeznaczony lek, o opis dolegliwości, o czas trwania i częstotliwość 
występowania dolegliwości, o choroby podstawowe i przyjmowanie innych 
leków”. Następnie przedstawiono porady, jakich trzeba udzielać przy wyda-
waniu kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu, paracetamolu, diklofenaku, 
naproksenu oraz preparatów łączonych. Osobne miejsce poświęcono ekspe-
diowaniu leków przeciwbólowych w bólach głowy u dzieci, homeopatii oraz 
preparatom miejscowo drażniącym, a także profilaktyce bólów głowy. W tym 
ostatnim podrozdziale omówiono leki ziołowe, m.in. z wrotycza i lepiężnika. 
Kolejny, bardzo obszerny rozdział, przedstawia „porady przy wydawaniu 
leków dostępnych na receptę”. Bardzo interesujący jest rozdział poświęcony 
niefarmakologicznym środkom terapeutycznym, takim jak: akupunktura, 
rozluźnienie, aktywność fizyczna oraz „zdrowy tryb życia i pewność siebie”. 
Z pewnością warto się zapoznać z rozdziałem siódmym, pt. „Wiedza na temat 
bólu głowy przekazywana przy pierwszym stole”, i skonfrontować go z włas- 
nym podejściem do pacjentów. Trzem podrozdziałom nadano jakże dobrze 
nam znane tytuły: „Potrzebuję czegoś na ból głowy”, „Poproszę aspirynę!” 
oraz „Pacjent nadużywający leki: »Dwie etopiryny proszę...«”. Pozostałe pod-
rozdziały zatytułowano: „Pacjentka z ostrym bólem”, „Pacjent z migreną”, 
„Pacjentka od lat chorująca na migrenę”, „Zestresowany pacjent”, „Dzieci 
i bóle głowy”, „Starszy człowiek z bólem głowy” oraz „Pacjent z napięciowym 
bólem głowy”3. 

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

3 http://www.medpharm.pl.
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Antoni Ojrzyński
Losy bohatera kolejnego odcinka cyklu „Aptekarze Małopolski” związa-

ne są z apteką w Zawoi i od krótkiego przedstawienia jej dziejów rozpocznę 
niniejszy artykuł. Po raz pierwszy aptekę w Zawoi jako „sezonową filię” apte-
ki w Suchej Beskidzkiej wymienia „Kalendarz Farmaceutyczny” z 1933 roku. 
Apteka ta należała do znanego Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” magi-
stra Adama Jasińskiego1. Taka sytuacja utrzymywała się w kolejnych latach, 
aż do 1939 roku.

W czasie drugiej wojny światowej do Zawoi przybył Antoni Ojrzyński, 
jedna z najbarwniejszych postaci polskiej farmacji XX wieku, kojarzona naj-
częściej jednak nie z aptekarstwem, a z działalnością turystyczną!

1 Zob. „Farmacja Krakowska” 2011, nr 3.

Fot. 1. Magister Adam Jasiński 
przed apteką sezonową w Zawoi 
Źródło: zdjęcie ze zbiorów Grzegorza Pro-
szowskiego.

Fot. 2. Antoni Ojrzyński 
Źródło: „Farmacja Polska” 1967, nr 11–12, 
s. 892. 
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Antoni Ojrzyński urodził się 8 czerwca 1871 roku w Opatowie jako syn 
Apoloniusza, podsędziego w Staszowie, który w 1876 roku stracił pracę. Lata 
dzieciństwa wspominał Antoni jednoznacznie źle, ze względu na bardzo su-
rowe zasady moralne w rodzinie i niedostatek, w którym był wychowywany. 
Sytuacja materialna rodziny Ojrzyńskich ustabilizowała się dopiero po obję-
ciu przez ojca stanowiska sekretarza hipotecznego przy sądzie w Opatowie. 
W 1881 roku Ojrzyński rozpoczął naukę w progimnazjum w Sandomierzu, 
gdzie czekały go kolejne negatywne wrażenia: jako typ samotnika nie miał 
żadnych związków ze swym otoczeniem, a nauka przychodziła mu z trudem. 
Korepetytor Antoniego z kolei zabronił mu uprawiania sportu... Młody Oj-
rzyński jedyną pociechę znajdował w zachłannej lekturze książek. Lektura Na 
przełęczy Stanisława Witkiewicza stanowiła w jego życiu przełom, od którego 
myśli o wyjeździe w Tatry i dalekich wędrówkach stały się treścią jego życia. 
Po ukończeniu sandomierskiego progimnazjum Ojrzyński próbował bezsku-
tecznie podjąć naukę w piątej klasie szkoły realnej w Warszawie. Wobec tego 
niepowodzenia rodzice oddali go na praktykę apteczną w opatowskiej aptece 
swego znajomego Leona Strużyńskiego. Dzięki protekcji rodziców Ojrzyń-
skiemu skrócono czas praktyki z trzech do dwóch, po czym pomyślnie zdał 
egzamin na podaptekarza.

Na podstawie wspomnień rodziny Zbigniew Władysław Puławski usta-
lił, że w owym czasie Ojrzyńskiego „aptekarstwo nie pociągało [...]. Pociągała 
go turystyka i botanika. Zbiera z opatowskich pól i łąk zioła do zielnika, który 
rozrósł się do tak olbrzymich rozmiarów, że [...] musiało go nieść dwóch lu-
dzi [...]. Czyta bardzo dużo – interesuje go wszystko: przyroda, matematyka, 
historia, literatura i sztuka”2. Do farmacji Ojrzyński podchodził z mieszany-
mi uczuciami przez całe życie.

Po otrzymaniu stopnia podaptekarza Ojrzyński wyruszył do Łodzi. 
Tam znalazł zatrudnienie w aptece Müllera, z którym niestety szybko wszedł 
w konflikt i wyjechał do kolejnej apteki – tym razem w Chełmie.

W 1892 roku odbyła się pierwsza turystyczna eskapada Antoniego Oj-
rzyńskiego. Wiodła ona przez Sosnowiec i Kraków do Zakopanego. Opisał ją 
kilkadziesiąt lat później w czasie rozmowy z dziennikarzem magazynu tury-
stycznego „Światowid”: „za pierwsze zarobione pieniądze [...] postanowiłem 
odbyć wycieczkę do Zakopanego. Asumpt do wyprawy dały mi opisy dzieci 
na temat ich wrażeń z podobnych wycieczek zamieszczone w tygodniku 
»Wieczory Rodzinne«. Nie miałem paszportu, ale kolega szkolny mieszkający 
w zaborze austriackim obiecał dostarczyć mi przepustkę. Dostarczył na jakieś 

2 Z.W. Puławski, Antoni Ojrzyński (1871–1967), „Informator Organizacyjny Zarządów Woje-
wódzkich Polskie go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krośnie, Przemyślu, Rze-
szowie, Tarnobrzegu” 1986, nr 3, s. 17–20.
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obce nazwisko. Wracałem z Zakopanego pełen przeżyć niezapomnianych, 
nie wiedziałem, że czekają mnie nowe, innego rodzaju. W Myślenicach umó-
wiłem się z kolegą w cukierni, gdzie miałem otrzymać nową przepustkę na 
powrót. Tymczasem w Rosji wybuchła, o ile sobie przypominam, cholera i na 
granicy wprowadzono obostrzenia. Stąd wzmożona kontrola żandarmów. 
Jeden z nich złapał mnie, gdy szedłem na spotkanie. Cóż, wykupiłem się, ale 
zostałem bez grosza i przepustki. Wracałem potem jako »pątnik częstochow-
ski«, a drobny grosz otrzymałem od zakonników myślenickich”3.

Należy zaznaczyć, że czasy, w których Ojrzyński uprawiał turystykę i kra-
joznawstwo, były z wielu względów niesprzyjające. Po pierwsze, poruszając 
się po bezdrożach, mógł zostać wzięty za szpiega lub emisariusza. Po drugie, 
nie istniały wówczas sieci schronisk turystycznych, drogowskazów. Ojrzyń-
ski był jednak tak bardzo zauroczony swą pierwszą wyprawą, że postanowił 
każdą chwilę wolną od aptekarskich zajęć spędzać na turystyce. W 1893 roku 
zrealizował swe kolejne marzenie i wybrał się na samotną wędrówkę po 
Górach Świętokrzyskich i Guberni Kieleckiej. W 1896 roku w Warszawie 
ukończył studia lub kursy farmaceutyczne – jedyne źródła przekazujące tę 
informację są pełne błędów („Kalendarz Farmaceutyczny” Franciszka Hero-
da z 1939 roku oraz „Rocznik Farmaceutyczny” 1949/50). 

 W 1898 roku, dzięki otrzymaniu 3000 rubli oraz pożyczce 5000 rubli, 
Ojrzyński założył własną aptekę w kwitnącym kurorcie Nałęczowie. Tu ujaw-
niła się jego kolejna po turystyce pasja: praca społeczna. Za pacjentów miał 
m.in. Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa, który w Kronikach tygodniowych 
tak wspominał postać nałęczowskiego aptekarza i jego działalność społeczną: 
„przed kilkoma laty miejscowy aptekarz p. Ojrzyński z wielkim trudem zaini-
cjował i wyrobił koncesję na Towarzystwo Drobnego Kredytu, które mnóstwo 
ludzi wydobyło z rąk lichwy. Dość powiedzieć, że liczy dziś ono z górą dwa 
tysiące trzysta członków, reprezentujących 580  000 rubli kapitału. Pożyczki 
udzielają się na ósmy procent i na półtrzecialetni termin4. Początki Towarzy-
stwa istotnie ściśle wiązały się z postacią Ojrzyńskiego: „23 marca 1903 roku 
w prywatnym mieszkaniu nałęczowskiego aptekarza Antoniego Ojrzyńskiego 
odbyło się zebranie założycielskie Nałęczowskiego Towarzystwa Kredytowego, 
zwanego również Nałęczowskim Towarzystwem Drobnego Kredytu. W statu-
cie znalazła się m.in. adnotacja, że Zarząd obowiązany jest trzymać (gotówkę 
i korespondencję) w bezpiecznym miejscu, w oddzielnym kufrze, pod dwoma 
zamkami, od których klucze mają się znajdować u dwóch członków Zarządu”5. 

3 T. Rycerski, Nie słuchajcie starszych panów, „Magazyn Turystyczny Światowid” 1962, nr 2, s. 7.
4 Cyt. za: Z.W. Puławski, Antoni Ojrzyński..., op. cit. 
5 Bank Spółdzielczy – 100 lat historii, http://www.naleczow.com.pl/gazeta/2003/32.php?id=32bs 

(artykuł zamieszczony w internetowej edycji „Gazety Nałęczowskiej”, lipiec 2003). Brak autora, 
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Tym „bezpiecznym miejscem” miała być właśnie apteka Antoniego Ojrzyń-
skiego, w której również odbywały się posiedzenia Zarządu.

Pobyt Ojrzyńskiego w Nałęczowie zakończył się trudnym do wyjaśnie-
nia konfliktem z władzami uzdrowiska. Aptekę swą wydzierżawił, a po trzech 
latach sprzedał. W 1904 roku zdołał, jak sam wspominał, „uwolnić się od 
aptekarstwa”6 i podjął pracę w warszawskim Towarzystwie Kredytowym. 
Nadal angażował się społecznie: wchodził w skład Komisji Spółdzielczej przy 
Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu, Towarzystwa Kooperatystów 
i Stowarzyszenia Spółdzielni Spożywców „Merkury”.

Nadal bardzo aktywnie uprawiał turystykę, będąc także współzałożycie-
lem pierwszych polskich organizacji turystycznych. W 1906 roku zapisał się 
do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Towarzystwa Wioślarskiego. 
W 1908 roku, zachęcony przez słynnego pioniera turystyki Mieczysława Or-
łowicza, wszedł w skład lwowskiego Akademickiego Klubu Turystycznego. 
Aktywnie działał w Kole Sandomierzan, redagując w latach 1925–1935 „Pa-
miętnik Koła Sandomierzan”. W 1911 roku wszedł w skład Zarządu Sekcji 
Miłośników Gór PTK, która „odegrała pionierską rolę w rozwoju narciarskiej 
turystyki nizinnej”7.

Lista turystycznych dokonań Ojrzyńskiego jest imponująca. W 1907 roku 
wziął udział w pierwszym wielkim przedsięwzięciu Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego – w wyprawie do Puszczy Kampinoskiej. Poprzedziło ją po-
wołanie Komisji Wycieczkowej, w której zasiadał i aktywnie działał Ojrzyński. 

Przed wybuchem pierwszej wojny światowej Antoni Ojrzyński wspi-
nał się w Tatrach, Gorganach i Czarnohorze. W 1909 roku po raz pierwszy 
wyjechał na wycieczkę zagraniczną. Jej trasa wiodła przez Berlin, Szczecin, 
Sassnitz, Rugię, Oslo, fiordy, Bergen, Trondheim, Hammerfest (stąd samot-
nie wspiął się Galdköpig), Sztokholm, Helsinki, Petersburg i Wilno. Cała 
wyprawa zajęła Ojrzyńskiemu zaledwie 30 dni, co może być świadectwem 
świetnego przygotowania technicznego i wcześniejszego rozeznania terenu. 
W 1910 roku zdobył Mont Blanc, Monte Rosa i Breithorn, po czym zwie-
dzał północne Włochy: Aostę, Turyn, Mediolan, Genuę, Florencję i Wenecję. 
W 1912 roku doszło do kolejnej wyprawy o wielkim rozmachu, w czasie któ-
rej Ojrzyński podróżował przez Kolonię, Paryż, Brukselę, Ostendę, Londyn, 
Birmingham, Stratford, dolinę Dor Date, ruiny zamku Carnarvon, Edynburg, 
Oban, wyspy Jonę oraz Staffę z grotą Fingala.

zamiast bibliografii odwołanie do książki: J.M. Sołdek, Wpisany w dzieje uzdrowiska. 100 lat 
Banku Spółdzielczego w Nałęczowie (1903–2003), Nałęczów 2003.

6 Z.W. Puławski, Antoni Ojrzyński..., op. cit.
7 Sekcja Miłośników Gór, http://www.warszawa.ptt.org.pl.
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W 1912 roku Antoni Ojrzyński poślubił Janinę Glotzównę. Rok póź-
niej razem wyruszyli do norweskich fiordów. Żona zmarła w 1919 roku, co 
Ojrzyński bardzo przeżył. Wedle wspomnień rodziny przez trzy dni nie wy-
chodził z domu. Twierdził, że wraz ze śmiercią żony, skończył się dla niego 
szczęśliwy etap życia.

W latach trzydziestych Ojrzyński zwiedził m.in. Bułgarię i Rumunię. 
W kwietniu 1939 roku na pokładzie statku m/s „Piłsudski” popłynął na 
podbój południowej Europy i północnej Afryki. Zwiedział Lizbonę, Centę, 
Casablankę, Tunis, Palermo, Neapol.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Antoni Ojrzyński ponow-
nie pracował w zawodzie, czego świadectwem mogą być ogłoszenia zamiesz-
czane w „Kronice Farmaceutycznej”, w których „Antoni Ojrzyński prowizor”, 
zamieszkały w Warszawie przy ulicy Lenartowicza 11, „proponuje przyjęcie 
zastępstwa”. Ewentualne propozycje należało składać pod numer telefonu 
406-91. Sprawy aptekarstwa nie były wówczas Ojrzyńskiemu obce, skoro 
w 1935 roku wstąpił w szeregi reformatorskiego Stowarzyszenia „Nowa 
Farmacja” z siedzibą w Warszawie. W 1939 roku pracował w aptece Ubez-
pieczalni Społecznej w Warszawie. W czerwcu 1939 roku w ramach składek 
organizowanych przez organizacje zawodowe przekazał na Pożyczkę Obrony 
Przeciwlotniczej kwotę 100 złotych.

Na osobne omówienie zasługuje działalność Antoniego Ojrzyńskiego 
w zakresie bibliofilstwa. Już w pierwszych latach XX wieku uzyskał zezwo-
lenie na założenie w Łodzi przedstawicielstwa znanej firmy księgarskiej 
i wydawniczej Gebethner i Wolff wraz z kantorem prenumeraty i zamówień 
książek. Po zapisaniu się do PTK, w grudniu 1906 roku, Ojrzyńskiemu po-
wierzono zadanie zorganizowania i skompletowania biblioteki dla Towarzy-
stwa. Do 1911 roku, dzięki ciężkiej i ofiarnej pracy, udało się zebrać dla PTK 
1318 dzieł. Ojrzyński posiadał także potężny księgozbiór prywatny, liczący 
w 1935 roku ponad 5000 tomów. Były to przede wszystkim publikacje o te-
matyce karpackiej: przewodniki, czasopisma, atlasy, opracowania naukowe, 
wycinki z czasopism, afisze, plakaty, starodruki, mapy, rysunki i obrazy (typy 
ludowe, widoki), literatura piękna. Książki zdobywał w antykwariatach kra-
kowskich i warszawskich, a także przywoził ze swych podróży zagranicznych. 
Z prywatnej biblioteki Ojrzyńskiego korzystał m.in. Stefan Żeromski.

W czasie bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku zniszczeniu 
uległo mieszkanie Ojrzyńskiego wraz z dużą częścią zbiorów bibliotecznych, 
a okupacja niemiecka zmusiła go do porzucenia stolicy. Na miejsce pobytu 
wybrał Zawoję, gdzie przewiózł całą swoją bibliotekę, którą już po wojnie 
przekazał krakowskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go. Obecnie księgozbiór ten znajduje się w Centralnej Bibliotece Górskiej 
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w Krakowie i określany jest mianem „Księgozbioru Ojrzyńskiego”. Liczy 
1562 książki oraz 125 tytułów czasopism, które stanowią bezcenne źródło na 
temat historii ruchu turystycznego w Karpatach.

Fot. 3. Fragment strony tytułowej pierwszego numeru „Wiadomości Aptekar skich”, 
wydanego 15 czerwca 1940 roku, na której widnieje pieczęć „Apteki A. Ojrzyńskiego 
w Zawoi”

Według informacji pochodzących z opublikowanych biografii Ojrzyń-
skiego miał on objąć aptekę w Zawoi już w 1939 roku. Tymczasem „Spis ap-
tekarzy Generalnego Gubernatorstwa” z 1942 roku jako właściciela wymienia 
nadal Adama Jasińskiego, natomiast jako pracującego w niej „treuhendera” 
(czyli zarządcę) podaje Stanisława Wójtowicza, absolwenta studiów farma-
ceutycznych we Lwowie z 1924 roku, w latach trzydziestych właściciela apteki 
pod „Świętą Teresą” we Lwowie. Najdokładniejsze dane przekazuje czaso-
pismo „Wiadomości Aptekarskie” wydawane przez Izbę Aptekarską w Izbie 
Zdrowia Generalnej Guberni. W numerze z 1 lutego 1943 roku, w dziale 
„Koncesje”, pojawia się informacja o przyznaniu Antoniemu Ojrzyńskiemu 
koncesji na prowadzenie apteki w Zawoi. Namacalnym dowodem na pracę 
Ojrzyńskiego w Zawoi są także pieczęcie o treści: „Apteka A. Ojrzyńskiego 
w Zawoi”, odbite na kilku czasopismach znajdujących się w bibliotece Mu-
zeum Farmacji UJ CM.

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego Ojrzyński założył aptekę w Zawoi, 
udzieliła autorowi niniejszego artykułu doktor Urszula Janicka-Krzywda  – 
redaktor Monografii Zawoi. Twierdzi ona, że przybycie Ojrzyńskiego do 
Zawoi mogło mieć związek z niejasnym pokrewieństwem, jakie łączyło go 
ze znanym młodopolskim poetą Franciszkiem Nowickim, który mieszkał 
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w Zawoi w latach trzydziestych i tu w 1935 roku zmarł. Według U. Janickiej-
-Krzywdy, Nowicki przebywał u swych sióstr – Władysławy i Janiny, a jedna 
z nich miała na nazwisko Ojrzyńska. Panie te mieszkały w budynku poczty, 
gdzie przez dłuższy czas mieściła się także apteka. Obecnie przed budynkiem 
tym znajduje się odsłonięty w 2000 roku pomnik Franciszka Nowickiego.

„Rocznik Farmaceutyczny” 1949/50, wydany w Warszawie w 1949 roku 
nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej, nadal wymienia Ojrzyńskiego jako posiadacza apteki w Zawoi. 
Przeczy jednak sam sobie, gdyż w innym miejscu jako właściciela i zarządcę 
apteki podaje magistra Andrzeja Pawłowskiego. Pawłowski był absolwentem 
studiów farmaceutycznych w Warszawie, przed 1939 rokiem pracował w ap-
tece warszawskiej Ubezpieczalni Społecznej. Tymczasem wszystkie biografie 
i biogramy Ojrzyńskiego podają, że z Zawoi wyjechał już w 1947 roku. Je-
dynie bardzo niedokładny i chaotyczny nekrolog zamieszczony na łamach 
„Farmacji Polskiej” sugeruje, że w Zawoi przebywał aż do nacjonalizacji ap-
teki w 1951 roku.

Po kilku latach pracy w Zawoi Ojrzyński przeniósł się – już po raz drugi 
w życiu – do Nałęczowa i zatrudnił się w tamtejszej aptece. Po nacjonaliza-
cji w 1951 roku wyjechał do Mieni, gdzie jako kierownik prowadził aptekę 
Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych. Następnie pracował w aptece szpitalnej 
w Mińsku Mazowieckim. Tu w 1959 roku przeszedł na emeryturę w wieku 
88 lat! Do 1962 roku mieszkał u krewnych w Muszynie, skąd przeniósł się do 
warszawskiego Domu Wysłużonego Pracownika Służby Zdrowia.

W latach pięćdziesiątych Ojrzyński, otoczony głębokim szacunkiem, był 
częstym gościem na zebraniach Warszawskiego Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W 1957 roku, z okazji 50-lecia PTK, 
Ojrzyński otrzymał Złotą Odznakę PPTK. Z kolei IV Walny Zjazd Delegatów 
Klubu Wysokogórskiego, który odbył się w Warszawie 19 stycznia 1963 roku, 
nadał mu w uznaniu zasług położonych dla polskiego taternictwa godność 
Członka Honorowego Klubu Wysokogórskiego.

Antoni Ojrzyński zmarł 16 lipca 1967 roku w wieku 96 lat. Jak wspo-
mina H. Olszański w nekrologu zamieszczonym w „Farmacji Polskiej”, 
Ojrzyński „jako pensjonariusz domu wypoczynkowego odbywał codzienne 
kilkukilometrowe wędrówki. Pozwoliło mu to, jak mawiał, dożyć tak sędzi-
wego wieku”8.

Piśmiennictwo u autora
dr n. farm. Maciej Bilek

8 H. Olszański, Mgr Antoni Ojrzyński, „Farmacja Polska” 1967, nr 11–12, s. 892.
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Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...

Niedozwolona sprzedaż leków w drogeriach. W sądzie okręgowym 
w Sosnowcu odbyła się dnia 24 września rozprawa przeciwko właścicielowi 
drogerii w Będzinie Zyskindowi Dancygierowi [...] i zarządcy tej drogerii Ru-
binowi Dancygierowi, oskarżonym o przechowywanie i sprzedaż lekarstw, na 
sprzedaż których wyłączność mają apteki. Sąd skazał Zyskinda Dancygiera na 
rok więzienia z zawieszeniem wykonania kary na lat trzy, współoskarżonego 
zaś Rubina Dancygiera uniewinnił. 

Władze zainteresowały się kwestią uprawiania przez drogerie i składy 
kosmetyczne handlu lekarstwami, co jest wyłącznym przywilejem aptek. 
W składzie kosmetycznym Chila Fajtlowicza przy Placu Kościelnym 4 w Ło-
dzi w czasie lustracji stwierdzono tego rodzaju wykroczenie i Fajtlowicza 
pociągnięto do odpowiedzialności karnej. Sąd starościński skazał Chila Faj-
tlowicza na 200 zł grzywny [...]. 

„Wiadomości Farmaceutyczne” z 3 października 1937 roku.

Odznaczenie. Kol. Józef Kunze, dzierżawca apteki w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, prezes Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego 
Okręgu Krakowskiego i wiceprezes Gremium Aptekarzy Małopolski Zachod-
niej, został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi za pracę społeczną i przez 
Związek Główny Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie srebrnym 
medalem za 40-letnią pracę na polu strażactwa.

„Wiadomości Farmaceutyczne” z 17 października 1937 roku. 

Skazanie za nielegalne leczenie i wydawanie lekarstw. Wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Piotrkowie [...] Alojzy Drzewiecki, znachor, zam. w Ciecha-
nowcu pow. radomszczańskiego, został skazany na 2 miesiące bezwzględnego 
aresztu i 200 zł grzywny za nielegalne leczenie i wydawanie chorym lekarstw. 
Sąd najwyższy [...] kasację Drzewieckiego oddalił. 

Skazanie narkomanki. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi [...] An-
tonia Kozerawska z Łodzi została skazana na 6 miesięcy więzienia za świa-
dome z wiedzą nabywanie środków odurzających w aptekach łódzkich na 
sfałszowane recepty.

„Wiadomości Farmaceutyczne” z 28 listopada 1937 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
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