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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
kod dostępu: 7447

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze 
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod

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

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

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

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

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

lub rentę po 31.03.2012 są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświadczenia 
w biurze OIA

Zgodnie z powyższą informacją zwracamy uwagę, że tylko po zgłoszeniu w Izbie faktu 
przejścia na emeryturę lub rentę i zaprzestania w związku z tym wykonywania za-
wodu członek Izby może skorzystać ze zwolnienia ze składek. Izba nie ma możliwości 
pozyskania takiej informacji z innych źródeł i do momentu zgłoszenia przez Państwa 
zaprzestania wykonywania zawodu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 
składka jest naliczana, a część należnej składki ustalonej przez Krajowy Zjazd Apte-
karski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie. 
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Słowo Prezesa

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Wakacje dobiegły końca, dni są co- 
raz krótsze i zimniejsze. Mam 
nadzieję, że wszyscy zdołali od-

począć i nabrać sił do dalszej pracy. Tegoroczne 
lato obfitowało w kongresy i konferencje, w trakcie których można było 
nie tylko poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć punkty edukacyjne, ale też nieco 
się rozerwać, bo wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyły programy kul-
turalne czy turystyczne. Odbyły się m.in.: III Konferencja Naukowo-Szko-
leniowa „Prowadzenie opieki farmaceutycznej” (13–14 czerwca w Domu 
Gościnnym UJ „Przegorzały” w Krakowie); II Europejska Konferencja Far-
macji Onkologicznej (ECOP2) (26–28 czerwca w krakowskim Auditorium 
Maximum); 19. Międzynarodowy Medyczny Kongres Esperancki (IMEK) 
połączony z I Europejskim Kongresem Biomedycznym (16–20 lipca w Buda-
peszcie), a w dniach 10–17 sierpnia 2014 roku w Krynicy Zdroju – VIII Sesja 
Szkoleniowo-Naukowa, zorganizowana wprawdzie przez Okręgową Izbę Ap-
tekarską w Warszawie, ale kursy prowadzili pracownicy naukowi Wydziału 
Farmacji CM UJ, a możliwość uczestnictwa miał każdy.

W miesiącach letnich doszło do kilku ważnych spotkań, o które za-
biegałam od dłuższego czasu, by móc przedstawić narastające problemy 
aptek. 10 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz 
Uzdrowiskowej Urzędu Miasta Krakowa, a 4 sierpnia – spotkanie z Małgo-
rzatą Lechowicz, Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim. 7 sierpnia w siedzibie Małopolskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego uczestniczyłam wraz z Wojewódzkim 
Konsultantem w dziedzinie farmacji aptecznej mgr. farm. Jerzym Jasińskim 
w spotkaniu z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym mgr farm. Zofią Ulz 
i Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym mgr. farm. Józefem Łosiem. 
Na wszystkich tych spotkaniach poruszane były tematy trudności w za-
opatrzeniu aptek w leki ratujące życie i zdrowie oraz łamania prawa przez 
podmioty prowadzące apteki, a także problemy bieżące, z jakimi borykają się 
właściciele aptek jako przedsiębiorcy. 

M
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Słowo Prezesa

Zdążyliście Państwo zauważyć, że zgłaszamy problemy wszędzie, gdzie 
jest to możliwe. Na razie czekamy na efekty, a jeśli ich nie będzie, powtó-
rzymy wszystko od nowa z większym naciskiem i zwracając się do wyższych 
organów państwowych. 

Życzę jak zawsze jak najmniej trudności oraz trosk i zachęcam do lek-
tury biuletynu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Z okazji Święta Kosmy i Damiana – 
patronów aptekarzy – 

wszystkim koleżankom i kolegom  
najserdeczniejsze życzenia  

pomyślności w życiu osobistym  
i satysfakcji z wykonywanego zawodu farmaceuty 

składają
Okręgowa Rada Aptekarska  

oraz pracownicy Okręgowej Izby Aptekarskiej  
w Krakowie
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Od redakcji

Szanowni Państwo!

Czerwone korale jarzębiny i granatowe owoce czarnego bzu dzie-
ciom przypomniały o szkole, a nam, farmaceutom, że nadeszła 
jesień. Ta pora roku to dla aptek okres wzmożonego ruchu po 

leniwych miesiącach wakacji. Znowu zaczniemy walczyć z  przeziębieniem, 
kaszlem i katarem. Będziemy doradzać, co zastosować, zanim pacjent spotka 
się z  lekarzem. Po najnowszych doniesieniach ze świata nauki – że w  naj-
bliższym czasie nie będziemy w stanie stosować antybiotyków, bo większość 
bakterii będzie na nie odporna – sądzę, iż wielu z nas podejmie próbę eduko-
wania pacjentów. Będziemy informować, że antybiotyk na wirusy nie działa, 
że na początkowe infekcje najlepsze są środki przeciwgorączkowe, napotne –  
te naturalne i  syntetyczne – oraz... pozostanie w  łóżku, a nie chodzenie do 
pracy, szkoły czy przedszkola z infekcją. Część z nas sięgnie po stare, spraw-
dzone preparaty roślinne, te oparte na czarnym bzie, lipie, dziewannie, cebuli 
czy mniszku lekarskim. Dlatego warto będzie się zaznajomić z  działaniem 
tych preparatów. Polecam najnowsze szkolenie e-learningowe na temat leku 
roślinnego dostępne na naszej platformie e-duk@cja. 

Ja zaś, poza przekonywaniem do naturalnych metod leczenia, spróbuję 
zrobić nalewkę z owoców czarnego bzu. I może znowu zgłoszę ją na konkurs 
nalewek. 

W obecnym numerze biuletynu szczególnie polecam:
  Aktualności – informacje o spotkaniach przedstawicieli Izby z władza-
mi miasta i resortu zdrowia;

  Vademecum kierownika apteki – zasady realizacji recept weterynaryj-
nych;

  Wydarzenia – sprawozdania z  imprez naukowych i  rozrywkowych, 
które odbyły się w ostatnim czasie;

  Prawnik radzi – pierwsza część cyklu poświęcona prawnym aspektom 
zawierania i rozwiązywania umów z kierownikami aptek;

  Opieka farmaceutyczna – tym razem diety z  modyfikacjami konsy-
stencji i składników mineralnych;

  Aptekarskie rodziny – artykuł poświęcony rodzinie Gatty.

Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran
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Kalendarium

5.05.2014  Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Poseł na  
Sejm RP Lidią Gądek. Tematem spotkania były problemy krakow-
skich aptekarzy, w tym trudności w zaopatrzeniu w leki, sprzedaż poza- 
apteczna, reklama aptek 

8.05.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu.

12.05.2014  Kraków – uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej. Udział wziął Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Ja-
siński

12.05.2014  Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Posłem 
do Parlamentu Europejskiego Bogusławem Sonikiem. Tematem spot- 
kania były bieżące problemy aptekarzy, w tym trudności w zaopatrze-
niu w leki

20.05.2014  Kraków – Dni Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium 
Medicum zorganizowane przez Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akade-
mickich CM przy współpracy z organizacjami studenckimi. Wykład 
wygłosiła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

20–21.05.2014  Święcice – szkolenie przewodniczących okręgowych sądów aptekar-
skich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. 
Udział wzięli: Przewodnicząca OSA w Krakowie mgr farm. Maryla 
Lech, sędzia OSA w Krakowie mgr farm. Marcin Kudrzycki oraz 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie 
mgr farm. Barbara Zakrzewska

22.05.2014  Kraków – spotkanie naukowe kierowników aptek szpitalnych. Uczest-
niczyło 21 kierowników z województwa małopolskiego oraz 2 z woje-
wództwa śląskiego

23.05.2014  Kraków – konferencja farmaceutyczna „Małopolskie Forum Farma-
ceutyczne”

24.05.2014  Tarnów – szkolenie z marketingu aptecznego „Skuteczne doradztwo 
w pracy farmaceuty”

28.05.2014  Kraków – posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdro-
wiskowej Rady Miasta Krakowa. Temat: „Zabezpieczenie kadry me- 
dycznej w Mieście Krakowie”. Prezes Barbara Jękot przedstawiła 
najważniejsze problemy aptekarzy, szczególnie podkreślając trudności 
z zaopatrywaniem się aptek w leki

29.05.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

29.05.2014 Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
30.05.2014 Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
31.05.2014  Nowy Sącz – szkolenie z marketingu aptecznego „Skuteczne doradz-

two w pracy farmaceuty”
2.06.2014 Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
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Kalendarium

3.06.2014 Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
5.06.2014 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
5.06.2014  Kraków – Opera Krakowska – uroczysta gala z okazji Święta Mało-

polski. Udział wzięła Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-
-Duran

7.06.2014  Nowy Targ – szkolenie z marketingu aptecznego „Skuteczne doradz-
two w pracy farmaceuty”

10.06.2014  Warszawa – spotkanie prezesów okręgowych rad aptekarskich. Celem 
spotkania było omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących 
środowiska aptekarskiego, w tym koncentracji na rynku aptecznym, 
niedozwolonej reklamy aptek i ich działalności, odwróconego łańcucha  
dystrybucji

12.06.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

13–14.06.2014  Kraków – III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Prowadzenie opieki  
farmaceutycznej” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Farma-
ceutyczne wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym UJ CM, Zakła-
dem Farmacji Społecznej oraz OIA w Krakowie

14.06.2014 Kraków – VI Piknik Farmaceutyczny „Mixtura 2014”
16.06.2014  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przy 

współpracy z Grupą Neoart
26.06.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania  

zawodu
26–28.06.2014  Kraków – II Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej 

(ECOP2) – największe europejskie spotkanie na temat farmacji on-
kologicznej – zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Far- 
macji Onkologicznej i Wydział Farmaceutyczny CM UJ

30.06.2014  Kraków – wycieczka dla seniorów zawodu. Spacer po Kazimierzu – 
dzielnicy Krakowa – ze zwiedzaniem zabytków. Udział wzięła Prezes 
ORA mgr farm. Barbary Jękot

30.06.2014  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa: „Zioła i zdrowa dieta 
jedynym potrzebnym nam lekiem w zachowaniu dobrostanu fizycz-
nego i psychicznego”; „Prawne aspekty różnic pomiędzy produktem 
leczniczym a suplementem diety”, zorganizowana przez firmę Labo-
farm i OIA w Krakowie

4.07.2014  Kraków – obchody Dnia Radcy Prawnego. Udział wzięła Prezes ORA 
mgr farm. Barbara Jękot

10.07.2014 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
10.07.2014  Kraków – posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdro- 

wiskowej Rady Miasta Krakowa. Udział wzięły Prezes ORA mgr farm. 
Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-
-Duran
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Kalendarium

16–20.07.2014  Budapeszt – 19. Międzynarodowy Medyczny Kongres Esperancki 
(IMEK) – „Choroby przewlekłe wyzwaniem dla społeczeństw XXI 
wieku”

21.07.2014  Kraków – wycieczka dla seniorów zawodu. Spacer po Kazimierzu – 
dzielnicy Krakowa – z udziałem Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot 
oraz Skarbnika ORA mgr farm. Małgorzaty Lelito

25.07.2014  Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkie-
go NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara 
Jękot

28.07.2014  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu
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Aktualności

Informacja o spotkaniach 
władz Okręgowej Izby  
Aptekarskiej w sprawie 
obecnych problemów  
środowiska aptekarskiego

10 lipca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki 
oraz Uzdrowiskowej Urzędu Miasta Krakowa. W porządku obrad głównym 
tematem była: „Dostępność do leków i środków farmaceutycznych dla 
mieszkańców Krakowa”. Jak oficjalnie podano w programie posiedzenia, 
„[...] podjęcie tematu problemów z zaopatrzeniem w leki było reakcją na 
pismo Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Barbary Jękot skiero-
wane do członków Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady 
Miasta Krakowa informujące o trudnościach z zakupem leków przez apteki od 
dystrybutorów, a co za tym idzie trudnościach w realizacji recept dla pacjen-
tów”. Na posiedzeniu szczegółowo przedstawiłam – w formie prezentacji –  
na czym polega trudność w zaopatrzeniu i jak producenci dyskryminują małe 
apteki przy sprzedaży leków. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Profilaktyki 
oraz Uzdrowiskowej UMK poinformował, że reakcją Prezydenta Miasta Kra-
kowa na prośbę organów Izby Aptekarskiej o interwencję było skierowanie 
pisma do Ministra Zdrowia jako kompetentnego do rozwiązania problemu. 
Jednocześnie przewodniczący Komisji zobowiązał się do podjęcia wszelkich 
przewidzianych prawem kroków, by pomóc aptekom. 

4 sierpnia 2014 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krako-
wie (Wydział Polityki Społecznej) odbyło się spotkanie Dyrektor Wydziału 
mgr inż. Małgorzaty Lechowicz z przedstawicielami OIA: Prezes – mgr farm. 
Barbarą Jękot, Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie farmacji aptecznej 
mgr. farm. Jerzym Jasińskim oraz prawnikiem Izby Aptekarskiej. Podczas 
spotkania poruszono następujące tematy: 
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Aktualności

  przestrzeganie przepisów Prawa farmaceutycznego1 w obrocie pro-
duktami leczniczymi – „odwrócony łańcuch obrotu produktami lecz-
niczymi” i co się z tym wiąże; 

  stan zaopatrzenia w produkty lecznicze aptek, w szczególności w leki 
refundowane; 

  koncentracja aptek; 
  prowadzenie niedozwolonej działalności reklamowej. 

Rezultaty spotkania omawiam poniżej.

Działania zwiększające efektywność  
kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu  
Farmaceutycznego
W celu zwiększenia skuteczności kontroli zapobiegających odwrócone-

mu łańcuchowi obrotu produktami leczniczymi, a tym samym zminimalizo-
wania braków w zaopatrzeniu aptek w produkty lecznicze, w szczególności 
leki refundowane, ustalono podjęcie następujących działań: 

1. Określenie przez WIF we współpracy z Izbą Aptekarską i konsultan-
tem wojewódzkim procesu (obszarów kontroli) obrotu produktami 
leczniczymi na linii: producent – hurtownia – apteka – pacjent, wraz 
ze wskazaniem podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia 
kontroli i relacji między tymi podmiotami. 

2. Opracowanie przez WIF, zgodnie z przyjętym powyżej schematem, 
checklist, które będą wykorzystywane podczas kontroli aptek, okre-
ślających szczegółowo, co jest kontrolowane, jakie dokumenty będą 
potrzebne do potwierdzenia oświadczeń składanych przez kierowni-
ków aptek. 

3. Wystąpienie WIF do trzech wojewódzkich inspektorów farmaceu-
tycznych działających w województwach, gdzie zarejestrowane są 
hurtownie farmaceutyczne, z prośbą o informację o ilości leków prze- 
kazywanych z hurtowni do aptek w województwie małopolskim. 

4. Opracowanie listy newralgicznych leków (refundowanych), którymi 
WIF zajmie się w pierwszej kolejności. 

5. Ustalenie, że w razie trudności w pozyskaniu podczas kontroli mate-
riału dowodowego od hurtowników wystosowane zostanie pismo do 

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

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w sprawie zacieśnienia 
współpracy między GIF a WIF, włącznie z możliwością prowadzenia 
wspólnych kontroli. 

Działania WIF zapobiegające  
koncentracji aptek
Zgodnie z art. 99 Prawa farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej nie może otrzymać podmiot, który prowadzi na te-
renie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych. WIF wszczął po-
stępowanie w stosunku do podmiotu gospodarczego posiadającego 15 aptek 
(co stanowi więcej niż 1%). W wyniku postępowania w pierwszej kolejności 
zostaną wydane decyzje nakazujące dostosowanie się do obowiązujących 
przepisów, a w przypadku ich niewykonania – decyzje o cofnięciu zezwolenia. 

Zakaz reklamy aptek
W toku jest kilkanaście postępowań w sprawie niedozwolonej reklamy 

aptek oraz postępowanie dotyczące jednej z sieci aptek. Jak zaznacza WIF, 
postępowania takie są długie, czasochłonne, skomplikowane ze względu na 
brak jasnych dowodów przedstawianych przez podmioty zgłaszające niedo-
zwoloną reklamę oraz fakt, że w tych sprawach apteki są reprezentowane przez 
kancelarie prawnicze, których działania wydłużają i utrudniają postępowania. 

Możliwość kontrolowania apteki bez uprzedniego zawiadamiania 
o tym wprowadzono w nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne ogłoszo-
nej w październiku 2013 roku2. Do tego okresu wejście na kontrolę doraźną, 
np. w związku ze zgłoszeniem działalności reklamowej prowadzonej przez 
aptekę, nie było możliwe, co czyniło kontrolę bezskuteczną. 

***

7 sierpnia 2014 roku odbyło się spotkanie w WIF, w którym udział wzięli:  
Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia Ulz, Dyrektor Generalny GIF 
Krzysztof Pajączek, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Józef Łoś, Praw-
nik WIF Robert Piekarczyk, Prezes ORA w Krakowie Barbara Jękot, Wice-
prezes ORA w Krakowie Jerzy Jasiński, Prawnik OIA w Krakowie Katarzyna 

2  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1245).
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Jasińska. Było ono wynikiem wcześniejszych spotkań Prezes OIA w Krakowie 
z Dyrektor Wydziału MUW w Krakowie. 

Minister Zofia Ulz zwróciła uwagę na właściwość GIF w kwestii odwró-
conego łańcucha dystrybucji i poinformowała zebranych, że podjęto odpo-
wiednie działania, aby rozwiązać problem, ale na tym etapie prac OIA nie 
będzie informowana o wynikach. 

Ustalono, że o każdej trudności z zamówieniem leków dla pacjenta OIA 
będzie informować bezpośrednio GIF. 

W celu zwiększenia skuteczności inspekcji farmaceutycznej należy roz- 
ważyć rozszerzenie współpracy WIF z urzędami kontroli skarbowej oraz za-
cieśnić współpracę z GIF i OIA. 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot 
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Recepty weterynaryjne

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie recept lekarskich1, którego § 9 ust. 2 

zawiera informację o zmianie koloru druku recepty na leki o kategorii do-
stępności Rpw z różowego na biały, nie dotyczy recept wystawianych przez 
lekarzy weterynarii na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone 
dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. 

Lekarzy weterynarii w dalszym ciągu obowiązują rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy 
weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone 
dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt2, oraz rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki 
recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt3. Roz-
porządzenie zmieniające określa, że: 

„§ 6. 1. Recepty na produkty lub leki wystawia się w jednym egzemplarzu. 
2.  Recepty na produkty lub leki przeznaczone do stosowania u zwierząt, 

których tkanki lub produkty mogą być przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, oraz na produkty lub leki zawierające środki odurzające lub sub-
stancje psychotropowe, lub inne leki, oznaczone symbolem »Rpw«, 
wystawia się z kopią, która pozostaje u wystawiającego receptę”. 

Wzór recepty określa załącznik. W załączniku do rozporządzenia za-
mieszczono informację: „Blankiet recepty na produkty lub leki zawierające 
w swym składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe lub inne 
leki, oznaczone symbolem »Rpw«, jest w kolorze różowym, z biegnącym po 
przekątnej jasnozielonym paskiem”. 

1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 319).

2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy 
weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które 
będą stosowane u zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 97, poz. 891).

3  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki receptu-
rowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U. z 2011, Nr 10, poz. 56).
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Zmiany zostały wprowadzone i obowiązują od 13 lutego 2011 roku, 
a wynikały bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grud-
nia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, 
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawiera-
jących te środki lub substancje4.

Dodano w § 5 ust. 1a w brzmieniu: 
„1a.  Recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje 

psychotropowe lub prekursory kategorii 1, które będą stosowane 
u zwierząt, wystawiane są zgodnie z przepisami wydanymi na pod-
stawie art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych”5. 

Recepty weterynaryjne o kolorze różowym nie są kodowane ani nie za-
wierają unikalnego numeru.

Zasady wypisywania recept na środki odurzające i substancje psychotro-
powe o kategorii dostępności Rpw wynikają z przepisów wykonawczych do 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii6. 

Należy pamiętać, że recepty wystawione na preparaty zawierające środki 
odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, przezna-
czone do stosowania wyłącznie u zwierząt, mogą dotyczyć tylko takiej ilości 
środka lub substancji, która nie przekracza pięciokrotnej jednorazowej dawki 
stosowanej u zwierzęcia7.

Dla przypomnienia warto dodać, że kategorię dostępności określono 
w Urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kolumnie 7.

Kontrola realizacji recept weterynaryjnych w aptece prowadzona jest 
przez Inspekcję Farmaceutyczną i obejmuje w szczególności prawidłowość 
ilości wydawanych produktów lub leków, w tym wielkość wydawanych opa-
kowań, oraz przestrzeganie terminów realizacji recepty.

Opracowała mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

4  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i pre-
paratów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2011 r. Nr 10, poz. 55).

5  Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-
ryjnych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 z późn. zm.).

6  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124).
7  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i pre-
paratów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2014 r., poz. 1172, § 7 ust. 5).
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VI Piknik Farmaceutyczny 
„Mixtura 2014” 

Tegoroczny Piknik Farmaceutyczny „Mixtura” odbył się 14 czerw-
ca, zorganizowany przez naszą Izbę. Wśród uczestników byli 
farmaceuci, ich rodziny, współorganizatorzy i goście specjalni, 

ogółem około 200 osób. Przybyli najodważniejsi – ci, którzy nie przestraszyli 
się chmur i deszczu. 

Pogoda testowała naszą odwagę przez kilka godzin. Dotyczyło to zwłasz-
cza piłkarzy, którzy rozgrywali mecze w turnieju o Puchar Prezesa ORA  
w Krakowie. Tradycyjnie zwyciężyła drużyna Farminy – szczerze gratulu-
jemy. Drugie miejsce zajęła drużyna reprezentująca OIA z Katowic. Nasi 
piłkarze uplasowali się na trzeciej pozycji i bardzo cieszyli się ze zdobycia pu-
charu. My, kibice, zresztą też. Wszystkim drużynom gratulujemy wytrwałości 
w ciężkich deszczowo-błotnych warunkach. 

Atmosfera podczas pikniku, mimo przelotnego deszczu, była bardzo do-
bra. Pewnie również dlatego, że wina, które przybyły do nas z Sycylii (dzięki 
Pani enolog Agacie Tabiś-Ogórce), okazały się wyborne. 

Testowaliśmy również potrawy kuchni kubańskiej i rodzimej. Graliśmy 
w pokera, a zwycięzca otrzymał kalkulator, aby dokładnie przeliczyć wygra-
ną. Było bardzo dużo konkursów dla dzieci i dorosłych oraz wiele nagród do 
wygrania (chociaż tablet był tylko jeden!). Wszystko to odbywało się w rytmie 
salsy dzięki zespołowi Salsa Kraków Black & White. Pokazy i lekcje salsy dały 
nam szansę nabycia nowych umiejętności. Tymczasem dzieci z wymalowa-
nymi twarzami szalały na dmuchanym smoku, oglądały olbrzymie bańki 
mydlane i własnoręcznie kręciły na kołowrotku naczynia z gliny. 

Akcentem charytatywnym w tym roku było zaproszenie przedstawicieli 
Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Farmaceuci kolejny raz otwo-
rzyli swoje serca i portfele dla potrzebujących. 

Oczywiście ani samo zorganizowanie pikniku, ani skorzystanie z jego 
atrakcji nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe sponsorów – 
firm: Neuca, Hurtap, Mylan, Farmina, Galfarm, Medicare, którym składamy  
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serdeczne podziękowania. Wyrazy wdzięczności należą się także Małgorzacie 
Salamon reprezentującej firmę Thermomix, Magdalenie Krach reprezentu-
jącej firmę Mary Kay oraz Radosławowi Jurkowskiemu z firmy 5 FAL, któ-
rzy umożliwili zapoznanie się z produktami firm i ufundowali nagrody dla 
uczestników pikniku.

Impreza integrująca środowisko farmaceutyczne okazała się ogólnopol-
ska, ponieważ gościliśmy prezesów ORA z Gdańska, Opola i Katowic. Ogól-
nie było jak w piosence: po burzy przyszło słońce, a nawet pojawiła się tęcza. 
Mamy nadzieję, że podobnie będzie z sytuacją polskiego aptekarstwa...

mgr farm. Małgorzata Lelito
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III Konferencja  
Naukowo-Szkoleniowa 
„Prowadzenie opieki  
farmaceutycznej”

Wdniach 13–14 czerwca w Domu Gościnnym UJ „Przegorza-
ły” odbyła się III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pro-
wadzenie opieki farmaceutycznej”, organizowana wspólnie 

przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny CM UJ  
oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie. Konferencję objęli patronatem 
Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak, Prorektor UJ ds. Collegium Medi-
cum prof. dr hab. Piotr Laidler oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego 
prof. dr hab. Jan Krzek. 

Było to kolejne z  organizowanych w  2–3-letnich cyklach spotkań 
przygotowane przez Ogólnopolską Sekcję Opieki Farmaceutycznej PTF. 
W  tym roku do udziału zaproszona została również Ogólnopolska Sekcja 
Prawa Farmaceutycznego, która aktywnie wspiera i  inicjuje rozwiązania 
legislacyjne związane z praktyką farmaceutyczną, a w szczególności opieką 
farmaceutyczną.

W  rozpoczynającej konferencję sesji plenarnej zaproszenie do wygło-
szenia wykładów przyjął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
dr Wojciech R. Wiewiórowski, który przedstawił farmaceutom problematykę 
ochrony danych gromadzonych na potrzeby opieki farmaceutycznej. Przed-
stawiono również rozwiązania proponowane przez serwisy internetowe, któ-
re farmaceuci mogą wykorzystać w komunikacji z pacjentem. 

Sobotnią sesję plenarną poświęcono wynikom prac naukowych doty-
czących praktyki farmaceutycznej. Wśród przedstawionych przez badaczy 
zagadnień znalazły się zarówno oceny jakości praktyki farmaceutycznej, 
współpracy farmaceutów z lekarzami, jak i opisy doświadczeń zawodowych 
farmaceutów. Ciekawą dyskusję wywołała prezentacja mgr farm. Aleksandry  



Farmacja Krakowska  3 / 201420

Wydarzenia

Szymury, farmaceutki ze Śląska, która podzieliła się własnymi opiniami 
i doświadczeniami związanymi z projektami promocji i profilaktyki zdro-
wotnej.

Konferencja tradycyjnie łączyła naukę z  praktyką, dając uczestnikom 
możliwość pogłębiania wiedzy i  umiejętności oraz wymiany poglądów na 
temat polskiego aptekarstwa. Uznając, że najlepszym sposobem na podno-
szenie wiedzy i umiejętności jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, organiza-
torzy zaproponowali także zajęcia warsztatowe na następujące tematy:

  Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty 
teoretyczne i praktyczne,

  Prawo farmaceutyczne. Kodeks etyki aptekarza RP, 
  Opieka farmaceutyczna: geriatria, 
  Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej – podejmowanie decyzji 
terapeutycznych i analiza ich konsekwencji,

  Nutraceutyki, suplementy i witaminy.
Do ich organizacji i  poprowadzenia zaproszono doświadczonych wy-

kładowców z wydziałów farmaceutycznych uniwersytetów medycznych we 
Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy oraz Śląskiego Uniwersytetu Me- 
dycznego i Collegium Medicum UJ. 

W spotkaniu uczestniczyło ogółem ponad 120 farmaceutów, naukow-
ców oraz studentów zainteresowanych badaniami w obszarze praktyki far-
maceutycznej, do sesji naukowych (posterowej i  ustnej) zgłoszono ogółem 
26 prac. Streszczenia prac naukowych oraz zdjęcia i informacje o tym wyda-
rzeniu można znaleźć na poświęconej konferencji stronie: www.opiekafar-
maceutyczna.com.pl.

doc. dr hab. Agnieszka Skowron
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19. Międzynarodowy  
Medyczny Kongres  
Esperancki (IMEK) 
z I Europejskim  
Kongresem Biomedycznym

Wdniach 16–20 lipca br. odbył się 19. Międzynarodowy Me-
dyczny Kongres Esperancki (IMEK) połączony z I Europej-
skim Kongresem Biomedycznym.

Główny temat kongresu brzmiał: „Choroby przewlekłe wyzwaniem dla 
społeczeństw XXI wieku”. Kongres miał charakter interdyscyplinarny. Sesje 
naukowe odbywały się w  8 grupach tematycznych. Łącznie przedstawiono 
50 prezentacji ustnych i zgłoszono 38 plakatów naukowych w sesji posterowej.

Dla farmaceutów najważniejsze były sesje: „Uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych – najnowsze doniesienia przedkliniczne” oraz „Sesja mło-
dych naukowców”. 

W czasie pierwszej sesji obok uczestników kongresu swój wykład przed-
stawił dr Paweł Rakowski, przedstawiciel firmy Gedeon Richter. Poruszał on 
bardzo ważne zagadnienie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem terapii dla 
produkowanych leków. 

Kongres dawał farmaceutom możliwość uzyskania punktów eduka-
cyjnych miękkich za udział i  prezentację pracy lub plakatu oraz punktów 
twardych po napisaniu testu. Ponadto najlepsze wystąpienia i plakaty zostały 
nagrodzone przez jury kongresu.

Jako Okręgowa Izba Aptekarska kibicowaliśmy naszemu młodszemu 
koledze mgr. Jakubowi Jończykowi, który prezentował wyniki swojej pracy 
magisterskiej.

W kongresie wzięli udział naukowcy i praktycy z dziedziny medycyny, 
farmacji i rehabilitacji z Polski, Węgier, Niemiec, Finlandii, Austrii i Anglii. 
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Niemal połowę ponad 200 uczestników stanowiła grupa polska, w której zna-
lazło się wielu farmaceutów. Obok członków naszej Izby w kongresie udział 
wzięli przedstawiciele Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Śląskiej Izby 
Aptekarskiej i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Uczestnicy kon-
gresu podkreślali niezwykle wysoki poziom merytoryczny zarówno ustnych 
prezentacji, jak i plakatów naukowych. Było to możliwe dzięki współpracy 
organizatorów kongresu z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pol-
skiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu w Budapeszcie. Obrady prowadzono 
w językach angielskim i esperanto.

Uzupełnieniem kongresu był program kulturalny i turystyczny. Mogli-
śmy m.in. odbyć rejs statkiem po Dunaju i zwiedzić węgierski parlament.

Oficjalnym sponsorem kongresu była firma Gedeon Richter. Dzięki  
finansowemu wsparciu koncernu możliwe były opłacenie opłaty kongreso-
wej dla najlepszych absolwentów prezentujących na kongresie swoje prace 
magisterskie oraz pokrycie kosztu autokaru dla farmaceutów praktyków, 
młodych pracowników naukowych oraz wykładowców Wydziału Farmacji 
CM UJ i PAN uczestniczących w kongresie.

Farmaceuci mieli również okazję zwiedzić węgierską centralę Gedeon 
Richter – jednej z największych firm farmaceutycznych w Europie. Podczas 
wizyty możliwe było zapoznanie się z  historią firmy (zwiedzenie muzeum 
historycznego) oraz jej obecną działalnością naukową, badawczą i marketin-
gową. Zaprezentowano najnowsze produkty koncernu oraz oprowadzono po 
laboratorium badawczym. 

Dzięki kolejnemu sponsorowi – firmie Neuca – możliwe było przygo-
towanie w formie drukowanej tłumaczenia na język polski materiałów kon-
gresowych.

Kongres stanowił okazję do zaprezentowania działań korporacji apte-
karzy polskich.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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II Europejska Konferencja 
Farmacji Onkologicznej 
(ECOP2)

W dniach 26–28 czerwca 2014 roku w Krakowie, w Auditorium 
Maximum – Centrum Kongresowym Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego, odbyło się największe europejskie spotkanie z za-

kresu farmacji onkologicznej – II Europejska Konferencja Farmacji Onkolo-
gicznej (ECOP2), zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Farmacji 
Onkologicznej (European Society of Oncology Pharmacy – ESOP) i Wydział 
Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patro-
nat nad konferencją objął Europejski Komisarz ds. Zdrowia Tonio Borg. 
Partnerem medialnym był „European Journal of Oncology Pharmacy”. 

Konferencja skupiła ponad 500 uczestników, w tym 55 osób z Pol-
ski, 53 z Francji, 76 z Hiszpanii, 21 z Niemiec oraz mniejsze reprezentacje 
z Austrii, Belgii, Bułgarii, Grecji, Węgier, Holandii, Czech, Islandii i innych 
krajów europejskich. Nie zabrakło również uczestników spoza Europy, 
m.in. z Egiptu, RPA, Arabii Saudyjskiej, Etiopii, Maroka, Australii, USA, 
Japonii. W trakcie konferencji 52 wykładowców przedstawiło ponad 60 pre-
zentacji. Zaangażowanie Polaków w to przedsięwzięcie było bardzo znaczą-
ce – współorganizatorem był Wydział Farmaceutyczny CM UJ, a w gronie 
wykładowców nie zabrakło przedstawicieli polskiej nauki. Znaleźli się wśród 
nich: prof. dr hab. Mariusz Ratajczak, prof. dr hab. Elżbieta Wyska, dr Je-
rzy Łazowski, dr Agnieszka Zimmermann, dr Bogumiła Julia Sobkowiak, 
Grzegorz Cessak, Ewelina Korczowska i Natalia Łuczak. Polacy brali czynny 
udział w projektach ESOP, w pracy komitetów naukowego i organizacyjnego, 
sesji posterowej oraz jako prowadzący obrady.

Założeniem spotkania, w którym wzięli udział specjaliści z całego świa-
ta, było zaprezentowanie wiedzy o postępie najnowszych badań klinicznych 
oraz implementacji ich wyników do leczenia pacjentów z chorobą nowotwo-
rową. Podstawowy cel konferencji stanowiło promowanie najwyższej jakości 
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standardów opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym, której 
powodzenie opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami i farma-
ceutami. Różnorodna tematyka kongresu była prezentowana w aspektach 
zarówno klinicznym, jak i praktycznym, w formie równoległych wykładów 
plenarnych, sympozjów naukowych, warsztatów, tzw. spotkań przy okrąg- 
łych stołach i sesji plakatowych. Spotkanie to dało ogromne możliwości po-
głębiania wiedzy oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami z różnych 
stron świata.

Organizacją konferencji zajął się Komitet w składzie: Przewodniczący –  
Klaus Meier (Niemcy) i Teresa Pociecha (Polska) oraz współpracownicy: 
Silke Braband (Niemcy), Camille Groos (Luksemburg), Anita Molenda (Pol-
ska), Andrea van Treeck (Austria).

Bogaty program naukowy przygotował Komitet w składzie: Przewodni-
czący – Mikael Daouphars (Francja) oraz współpracownicy: Bernd Meibohm 
(USA), Alain Astier (Francja), Adrián Munilla Das (Hiszpania), Ahmet Bo-
snak (Turcja), Irena Netíková (Czechy), Mirjam Crul (Holandia), Vesna Pa-
vlica (Chorwacja), Fiona Fenech (Malta), Bogumiła Julia Sobkowiak (Polska), 
Per Hartvig Honoré (Dania), Robert Terkola (Austria), Yoshikazu Hayashi 
(Japonia), Stavroula Theophanous-Kitiri (Cypr), László Horváth (Węgry), 
Marta Paulina Trojniak (Włochy), Nagwa Ibrahim (Arabia Saudyjska), Anna 
Wesołowska (Polska), Sherif Kamal (Egipt).

Podczas ceremonii otwarcia przemówienia powitalne wygłosili Prezy-
dent ESOP Klaus Meier, Rektor CM UJ prof. dr hab. Piotr Leidler, Prodziekan 
Wydziału Farmaceutycznego CM UJ prof. dr hab. Anna Wesołowska oraz 
Przewodniczący Komitetu Naukowego dr Mikael Daouphars. Wykład inau-
guracyjny pt. Quo Vadis Regenerative Medicine? – of Stem Cells, Regeneration,  
Aging and Cancer wygłosił światowej sławy specjalista, prof. dr hab. Mariusz 
Ratajczak.

W ramach ECOP2 odbyła się X Jubileuszowa Polsko-Niemiecka Kon-
ferencja „Teoria dla praktyki”, w trakcie której wykłady wygłosili prelegenci 
zarówno polscy, jak i niemieccy. Sesja spotkała się z dużym zainteresowa-
niem, wzięło w niej udział ponad 60 osób z obu krajów. Na zakończenie tej 
części kongresu na ręce Klausa Meiera oraz dr. Jerzego Łazowskiego (Człon-
ka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych) zostały 
złożone podziękowania za trud promowania wiedzy z farmacji onkologicznej 
w Polsce oraz organizowanie nieprzerwanie od 2004 roku polsko-niemiec-
kich spotkań w Słubicach, Frankfurcie, Wrocławiu i Dreźnie. 
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Podczas sesji posterowej zaprezentowano blisko 130 plakatów. Autor 
najlepszego plakatu został nagrodzony zaproszeniem na konferencję ECOP3, 
która odbędzie się w 2016 roku w Dubrowniku w Chorwacji.

Podczas uroczystości zakończenia konferencji prof. Alain Astier z Fran-
cji oraz dr Jerzy Łazowski z Polski zostali wyróżnieni prestiżową Nagrodą 
Klausa Meiera, przyznawaną corocznie za osiągnięcia w dziedzinie farmacji 
onkologicznej oraz wspieranie interdyscyplinarnej współpracy w zakresie 
opieki onkologicznej. 

Wszystkie wydarzenia były na bieżąco relacjonowane w codziennej ga-
zetce kongresowej „Daily News”.

Anita Molenda1 
Teresa Pociecha2 

1  Apteka Szpitalna Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Kra-
kowie.

2  Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
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Rozwiązanie  
z kierownikiem apteki 
umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony

Ustawodawca przewidział trzy sposoby zakończenia umowy 
o pracę na czas nieokreślony. Przede wszystkim dopuszczalne 
jest rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. 

Rozwiązanie umowy następuje na mocy zgodnych oświadczeń pracownika 
i pracodawcy (umowa), przy czym strony mogą dowolnie ustalić termin za-
kończenia stosunku pracy (np. skutek natychmiastowy, czyli z chwilą zawar-
cia porozumienia lub inny wybrany dzień). Z upływem tego terminu kończy 
się stosunek pracy i ustaje pełnienie funkcji kierownika apteki. Rozwiązanie 
umowy o  pracę na mocy porozumienia stron może być dokonane zawsze. 
Co istotne, takie rozwiązanie stosunku pracy nie jest ograniczone żadnymi 
zakazami. Oznacza to m.in., że pracownik należący do grupy pracowników 
szczególnie chronionych, np. kobieta w  ciąży, której stosunek pracy został 
rozwiązany za porozumieniem stron, nie może się skutecznie powoływać na 
ochronę przysługującą takim pracownikom (o  ile jej oświadczenie woli nie 
było dotknięte wadą jako złożone np. pod wpływem groźby czy w warunkach 
błędu). W związku z powyższym, każda decyzja pracownika o zakończeniu 
stosunku pracy w drodze porozumienia z pracodawcą powinna być podej-
mowana z rozwagą i po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich istotnych 
okoliczności. Na marginesie warto przypomnieć, że w drodze porozumienia 
może dojść także do zmiany warunków pracy i  płacy (np. do powierzenia 
stanowiska magistra farmacji zamiast pełnionej dotychczas funkcji kierow-
nika apteki, na stałe bądź do czasu upływu okresu wypowiedzenia); w braku 
porozumienia wymaga to złożenia wypowiedzenia zmieniającego. 

Umowa o pracę może zostać rozwiązana także w drodze jednostronne-
go oświadczenia woli pracownika albo pracodawcy. Pierwszy ze sposobów to 





(fot. Małgorzata Lelito)

VI Piknik Farmaceutyczny „Mixtura”,  
Kraków, 14 czerwca 2014 roku

II Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej (ECOP2)  
i X Jubileuszowa Polsko-Niemiecka Konferencja „Teoria dla praktyki”  
26–28 czerwca 2014 roku, Kraków

Degustacja sycylijskich win zorganizowana 
przez enolog Agatę Tabiś-Ogórkę 

ECOP2. Stoją od lewej: Przewodniczący Klaus Meier, 
Teresa Pociecha, Alain Astier, Anita Molenda,  
Mikael Daouphars, Jerzy Łazowski
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Konferencji „Teoria dla praktyki”
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po wręczeniu pucharów

(fot. Marek Karaś)



Uroczystość otwarcia 19. Międzynarodowego 
Medycznego Kongresu Esperanckiego

19. Międzynarodowy Medyczny Kongres Esperancki (IMEK) 
połączony z I Europejskim Kongresem Biomedycznym 

16–20 lipca 2014 roku, Budapeszt
(fot. Elżbieta Rząsa-Duran)

Uczestnicy 19. Międzynarodowego  
Medycznego Kongresu Esperanckiego

Wizyta grupy polskich farmaceutów uczestników 
kongresu w firmie Gedeon Richter

Otwarcie obrad – wystąpienie Generalnego Inspektora  
Ochrony Danych Osobowych dr. Wojciecha R. Wiewiórowskiego

Sesja plenarna, 
dzień II

Uczestnicy warsztatów z komunikacji 
i naukowej informacji o leku

(fot. Adrian Effiom Uman-Ntuk)

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
„Prowadzenie opieki farmaceutycznej”

13–14 czerwca 2014 roku, Kraków, Przegorzały
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zakończenie stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a drugi 
bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku pracy w try-
bie natychmiastowym jest prawnie dopuszczalne jedynie we wskazanych 
w przepisach przypadkach. W oświadczeniu (pisemnym!) pracodawcy o wy-
powiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu 
umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana uzasadniająca je 
przyczyna. W oświadczeniu takim powinno się znaleźć pouczenie o przysłu-
gującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. 

Co ważne, dla oceny, kiedy doszło do dokonania wypowiedzenia albo 
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, decydujące jest ustalenie, kiedy 
zaistniała możliwość zapoznania się przez pracownika z  treścią złożonego 
oświadczenia woli, a nie to, czy do takiego zapoznania się faktycznie doszło. 
Oznacza to, że unikanie odbioru przesłanego na adres pracownika pisma 
albo odmowa potwierdzenia odbioru osobiście wręczanego oświadczenia nie 
uniemożliwią wygaśnięcia stosunku pracy. Dlatego pisemne oświadczenie 
woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi 
wskazywać terminu ustania stosunku pracy, ponieważ skutek ten następuje 
zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu 
realne zapoznanie się z jego treścią, a tym samym złożenie oświadczenia ze 
wskazaniem terminu przypadającego przed tą datą nie stanowi naruszenia 
przepisów prawa pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje natomiast 
z upływem wskazanego w przepisach okresu wypowiedzenia. 

Z  punktu widzenia kierownika apteki istotne są (częste w  praktyce) 
przypadki zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie 
wypowiedzenia, tzn. sytuacje, kiedy pracownik nadal formalnie jest zatrud-
niony, ale nie świadczy pracy. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadcze-
nia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest dopuszczalne za jego 
zgodą. Wątpliwości budzi natomiast dopuszczalność zwolnienia pracownika 
jednostronną decyzją pracodawcy z obowiązku świadczenia pracy, z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia, bez jego zgody. W judykaturze wyrażany 
jest pogląd, że bez zgody pracownika jest to dopuszczalne jedynie wyjątkowo, 
gdy wymaga tego uzasadniony i istotny interes pracodawcy (np. w przypadku 
ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadnia-
jącego rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, na 
czas przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Ze względu na duży zakres odpowiedzialności kierownika apteki od-
sunięcie go od świadczenia pracy w  okresie, kiedy formalnie pełni swoją 
funkcję, jest stanem zdecydowanie niepożądanym i zgoda na jego zaistnienie 
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powinna być wyrażana z dużą rozwagą. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, należy 
pamiętać, że na kierowniku ciąży obowiązek wyznaczenia na czas jego nie-
obecności zastępcy (uwaga: podmiotem wyznaczającym jest sam kierownik 
apteki, a nie właściciel apteki!), przy czym powierzenie zastępstwa na okres 
dłuższy niż 30 dni wymaga powiadomienia w formie pisemnej wojewódzkie-
go inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej.

Aby prawidłowo określić moment zakończenia stosunku pracy i tym sa-
mym pełnienia funkcji kierownika apteki (a więc ustania odpowiedzialności 
za jej działanie), należy mieć na uwadze, że każda jednostronna deklaracja 
pracodawcy o ustaniu stosunku pracy, nawet dokonana z naruszeniem prawa 
(np. w formie ustnej albo pozbawiona podstaw), prowadzi do ustania stosun-
ku pracy w terminie wskazanym przez pracodawcę, gdyż nawet bezprawne 
czynności pracodawcy zmierzające do rozwiązania stosunku pracy są sku-
teczne i mogą być podważone wyłącznie w drodze stosownego powództwa. 

Na zakończenie trzeba przypomnieć, że o dacie zaprzestania pełnienia 
funkcji kierownika apteki należy poinformować właściwego wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego, okręgową izbę aptekarską i oddział Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

Radca prawny 
dr Katarzyna Jasińska
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Renata Klamerus  
z domu Owczarek –  
magister farmacji

Urodziła się w  1946 roku w  Bydgoszczy. Córka żołnierza AK, 
więźnia trzech obozów koncentracyjnych, wnuczka powstańca 
wielkopolskiego, praprawnuczka powstańców styczniowych. 

W 1969 roku ukończyła Wydział Farmacji Łódzkiej Akademii Medycz-
nej. Pracę rozpoczynała w  Aptece Centralnej w  Bydgoszczy, później przez 
13 lat była kierownikiem Apteki w Miasteczku Krajeńskim koło Piły. W 1985 
roku przeniosła się wraz z mężem do Spytkowic koło Rabki, gdzie organizo-
wała i otworzyła nową aptekę. W 1990 roku otrzymała koncesję i 28 grudnia 
uruchomiła własną Aptekę św. Teresy. W zawodzie przepracowała 42 lata. 
Obecnie przebywa na emeryturze. 

Jest osobą o wielu talentach, z których nie wszystkie mogła rozwijać z ra-
cji zaangażowania w pracę zawodową. W okresie studiów przez trzy lata wy-
stępowała w Kabarecie Studenckim „O-Mikron”. W Miasteczku Krajeńskim 
prowadziła akcję szerzenia oświaty zdrowotnej. Pełniła też funkcję zastępcy 
przewodniczącej Ligi Kobiet. 

Przez całe dorosłe życie pisała wiersze. Po raz pierwszy przeczytała je 
publicznie w 1986 roku na reaktywowanym Święcie Poezji Góralskiej. Wy-
dała m.in. wspólnie z  twórcami podhalańskimi wiersze w  zbiorach Poezje 
babiogórskie (2000) i Furcydło (1994) i swój własny tomik poezji Zdziwiłam 
się, oniemiałam (2004). W lipcu 2011 roku, nakładem wydawnictwa Novae 
Res, ukazała się baśń jej autorstwa Tami z krainy pięknych koni. Drugi tom 
baśni spodziewany jest jesienią tego roku. Jej krótkie wspomnienie o spotka-
niu z Karolem Wojtyłą na górskim szlaku, wyselekcjonowane z wielu setek 
nadesłanych na konkurs, było wraz płytą (wywiad radiowy) dostępne w kio-
skach i księgarniach.

Jest członkinią Klubu Literackiego „Trawers” w Zakopanem, Stowarzy-
szenia „Gniazda Integracji Lokalnej” powstałego w Rabce-Zdroju z inicjatywy 
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Ryszarda Klamerusa, na wzór przedwojennego „Sokoła”, angażuje się w dzia-
łalność Koła PiS-u w Rabce/Spytkowicach. Zdobyła Grand Prix w konkursie 
Małopolski Smak. Już pisze następną książkę, tym razem dla młodzieży, robi 
biżuterię, rysuje i rzeźbi. 

Syn Renaty Klamerus, podobnie jak jego ojciec Ryszard, został rzeźbia-
rzem i należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Zakopanem, córka 
jest specjalistką od public relations i magistrem politologii.

Więcej o  tej nieprzeciętnej osobie dowiecie się Państwo na Facebooku: 
https://www.facebook.com/renata.klamerus/about oraz na stronie: http://www.
klamerus.netgaleria.eu.

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Okładka baśni Renaty Klamerus Tami z krainy 
pięknych koni (udostępniła R. Klamerus)

Renata Klamerus podpisuje 
swoją książkę Tami z krainy 
pięknych koni (ze zbiorów  
R. Klamerus)
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Samoleczenie u dzieci

Petra Dietlmeier 
Redakcja wydania I polskiego: Piotr Albrecht 
NOWOŚĆ

rok wydania: 2014 r.
ilość stron: 34
format: 120 mm × 80 mm
ISBN: 978-83-7846-049-7
cena detaliczna: 29,00 zł
nasza cena: 25,00 zł 

Samoleczenie u dzieci z serii „mindCards” jest nowoczesnym przewod-
nikiem adresowanym do farmaceutów, lekarzy i innych osób zainteresowa-
nych tą tematyką.

Co oferują „mindCards”?
  Szybką pomoc ułatwiającą podjęcie decyzji: samodzielne leczenie czy 
wizyta u lekarza? Ogólnie jednak obowiązuje zasada, że w każdym przy-
padku samoleczenie może być prowadzone tylko krótkoterminowo. 
Nawet w przypadku znanych dolegliwości, które mimo samodzielnego 
leczenia w ciągu kilku dni nie ulegają złagodzeniu, należy udać się do 
lekarza – w ten sposób żadna choroba nie pozostanie nierozpoznana. 
Niejasne objawy należy natychmiast skonsultować z lekarzem!

  Praktyczne wskazówki: łatwiejsze doradzanie na temat stosowania 
leków!

  Dawkowanie leków u dzieci. Proszę się również zapoznać z informa-
cjami fachowymi.

  Przykłady preparatów: który lek jest w ogóle dopuszczony do stosowa-
nia w danym wieku? Podane preparaty stanowią jedynie propozycje 
i nie należy ich traktować jako pełnej dostępnej oferty leków.

  Propozycje zaopatrzenia domowej apteczki: podstawowe wyposażenie 
niezbędne do udzielenia szybkiej pomocy w razie drobnych nagłych 
wypadków u dzieci powinno znajdować się w zasięgu ręki.
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Dietetyka – wybrane  
zagadnienia 
cz. VI

Diety z modyfikacjami konsystencji  
i składników mineralnych

Diety z modyfikacjami składników mineralnych

Diety z modyfikacjami składników mineralnych mogą być dołączane 
do każdej innej diety, a także zastosowane jako diety samodzielne. Zasadni-
czym wskazaniem do ich wprowadzenia są rozmaite zaburzenia równowagi 
wodno-elektrolitowej. Modyfikacje w podaży składników mineralnych są 
też wdrażane w sytuacjach upośledzenia funkcji danego narządu bądź jako 
wspomaganie farmakoterapii. Diety o modyfikowanej podaży składników 
mineralnych można podzielić na dwie kategorie: diety zmniejszające podaż 
danego składnika mineralnego (np. dieta niskosodowa, inaczej ubogosodo-
wa) oraz diety zwiększające podaż (np. dieta wysokopotasowa, inaczej boga-
topotasowa). Wspólną cechą diet zwiększających podaż składników mineral-
nych jest ich lekkostrawność, tak aby wchłanianie składnika, którego podaż 
się modyfikuje, było jak największe.

Dieta niskosodowa

Dieta niskosodowa jest jedną z najczęściej wdrażanych obecnie diet mo-
dyfikujących podaż składników mineralnych. Polega na ograniczeniu spoży-
cia sodu do 3 g dziennie w przeliczeniu na chlorek sodu, czyli sól kuchenną. 
Zadanie to osiąga się przez znaczne ograniczenie lub całkowitą eliminację soli 
kuchennej w codziennym przygotowywaniu potraw. Najczęstsze cele diety ni-
skosodowej to obniżenie ciśnienia krwi i zmniejszenie obrzęków przy jedno-
czesnym niedopuszczeniu do wystąpienia zaburzeń wodno-elektrolitowych. 



37Farmacja Krakowska  3 / 2014

Opieka farmaceutyczna

Dieta niskosodowa ma na celu ograniczenie negatywnych rezultatów 
nadmiaru sodu w organizmie człowieka. Mogą być nimi m.in. nadciśnienie ze 
wszelkimi jego powikłaniami, łącznie z udarem mózgu, oraz przewodnienie, 
które objawia się przede wszystkim nasilonymi obrzękami, szczególnie koń-
czyn dolnych. Objawami zbyt wysokiej zawartości chlorku sodu w organi-
zmie mogą być też bóle głowy w okolicy potylicy, zawroty głowy, krwawienie  
z nosa oraz kołatanie serca, a także insulinooporność i miażdżyca.

Najczęstszymi wskazaniami do zastosowania diety niskosodowej są nie-
wydolność krążenia i niewydolność nerek, nadciśnienie tętnicze oraz scho-
rzenia ostre i przewlekłe, którym towarzyszą obrzęki, np. zespół nerczycowy.

Wyróżnia się trzy typy diet niskosodowych. W diecie łagodnie nisko-
sodowej stosuje się niewielkie ograniczenia, tak aby dobowa podaż sodu nie 
przekraczała 1200 mg. Do jej realizacji wystarczy niedosalanie przygotowy-
wanych potraw. Kolejną dietą jest dieta niskosodowa o dużych ogranicze-
niach, w której dobowa podaż sodu powinna wynosić około 500 mg, z tym 
że poza rezygnacją z dosalania potraw wymagane jest dodatkowe wyłączenie 
z jadłospisu marynat, kiszonek, koncentratów i dań przygotowywanych prze-
mysłowo. W diecie „prawie bezsolnej” stosuje się ścisłe ograniczenia w poda-
ży sodu, które w zależności od pacjenta mogą wynosić od 50 do 200 mg sodu. 
Dieta ta wymaga stosowania niskosodowego pieczywa i produktów nisko-
sodowych. Istnieje także tzw. dieta bezsodowa, dostarczająca do 50 mg sodu 
na dobę. Jej realizowanie możliwe jest tylko przy komponowaniu posiłków 
z soków, owoców, ziemniaków i ryżu.

Dieta wysokopotasowa

Dieta niskosodowa jest przykładem diety, która zmniejsza podaż skład-
nika mineralnego. Przykładem diety zwiększającej podaż jest natomiast dieta 
wysokopotasowa. Polega ona na takiej modyfikacji podaży potasu, by w do-
bowej racji pokarmowej znalazło się go około 4 g. Zadanie to realizowane 
jest przez wprowadzenie do jadłospisu produktów bogatych w potas przy 
jednoczesnym zmniejszeniu podaży sodu. 

Skutkami niedoboru potasu w diecie i ludzkim organizmie mogą być 
ogólne osłabienie, upośledzenie funkcji ośrodkowego układu nerwowego 
objawiające się apatią i nadmierną sennością, a także zaburzenia funkcjono-
wania mięśnia sercowego, zaczynające się zmniejszeniem jego kurczliwości, 
a wraz ze wzrostem niedoboru prowadzące do arytmii i w skrajnych przypad-
kach – do zatrzymania akcji serca. Przy niskim stężeniu potasu w surowicy 
krwi dochodzi do zaburzeń funkcjonowania mięśni szkieletowych i gładkich, 
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począwszy od osłabienia ich siły po całkowite zniesienie skurczu (np. upor- 
czywe zaparcia). Pierwszym objawem zwiastunowym hipokaliemii mogą być 
samoistne drżenia i skurcze mięśni szkieletowych, np. ud lub łydek po in-
tensywnym wysiłku w upalny dzień, świadczące o znacznej utracie potasu 
z potem. Dołączają się do tych objawów także obrzęki kończyn dolnych.

Dieta wysokopotasowa, zapewniająca podaż od 3,9 do 4,7 g tego pier-
wiastka, wprowadzana jest najczęściej przy nadmiernym stosowaniu leków 
moczopędnych, np. w przewlekłej niewydolności krążenia, nadciśnieniu tęt-
niczym, zespole nerczycowym, jak również we wszystkich stanach chorobo-
wych przebiegających z hipokaliemią (spadek ilości potasu we krwi poniżej 
3,8 mmol/l). Sytuacje takie występują m.in. przy utracie potasu przez nerki, 
np. w kwasicach metabolicznych i w wyrównanej marskości wątroby. Może 
od nich jednak dojść na skutek utraty potasu drogą przewodu pokarmowego, 
przy obfitych wymiotach i biegunkach, lub przez przetoki pooperacyjne.

Wspomniana podaż potasu w granicach 4 g dziennie może być osiągana 
przez suplementację preparatami z chlorkiem potasu bądź też – optymalnie – 
przez zwiększoną podaż produktów bogatopotasowych. Należą do nich przede 
wszystkim świeże i suszone owoce (figi, jabłka, morele, śliwki, banany, porzecz-
ki, wiśnie, truskawki, maliny, agrest), a także owocowe soki, kompoty i dżemy. 
Szczególnie bogatym źródłem potasu są pomidory i sok pomidorowy, podob-
nie jak ziemniaki, które tracą jednak większość tego składnika mineralnego 
w trakcie gotowania. Podobnie cennym źródłem potasu są świeże warzywa: 
sałata, ogórki, brukselka, bakłażan, cukinia, szczypiorek, cebula, czosnek, nać 
pietruszki, jak również chrzan oraz rośliny strączkowe, takie jak: soja, faso-
la i groch. Głównym składnikiem potraw bogatych w potas mogą być: ryż, 
kasze, płatki owsiane i zarodki pszenne. Wszystkie wymienione produkty są 
bogatym źródłem potasu, dostarczającym jednocześnie minimalnych ilości 
sodu. Natomiast mleko i produkty nabiałowe oraz mięso są bogate jedno-
cześnie w sód i potas. 

Dieta nisokopotasowa

Dieta niskopotasowa jest przeciwieństwem opisanej wyżej diety wyso-
kopotasowej. Stosowana jest rzadko, wyłącznie w chorobach wymagających 
żywienia niskobiałkowego, najczęściej przy niewydolności nerek w okresie 
skąpomoczu i bezmoczu. Realizacja tej diety polega na ograniczeniu dobowej 
podaży potasu w diecie do 1,5–2 g dziennie. 



39Farmacja Krakowska  3 / 2014

Opieka farmaceutyczna

Dieta wysokożelazowa

Dietę wysokożelazową stosuje się w tych wszystkich sytuacjach, którym 
towarzyszy niedokrwistość. Jest ona zatem nieodłączonym sposobem odży-
wiania w stanach wyniszczenia, niedoborach białka lub po przebytych obfitych 
krwawieniach. Niedobory żelaza mogą się także pojawić w stanach fizjologicz-
nych: w okresie ciąży, karmienia i u organizmów szybko rosnących. Skutkiem 
niedoboru żelaza mogą być ograniczenie tworzenia erytrocytów, a w konse-
kwencji – niedokrwistość mikrocytarna, jak również zmniejszenie produkcji 
leukocytów i upośledzenie odporności, zarówno humoralnej, jak i komórkowej. 
Kolejnymi konsekwencjami są: zaburzenie transportu elektronów w procesach 
oddychania tkankowego, zmniejszenie wydolności fizycznej i zaburzenia funk-
cji ośrodkowego układu nerwowego z upośledzeniem degradacji GABA oraz 
wytwarzania dopaminy na czele, a w rezultacie pojawienie się zmian psychicz-
nych i emocjonalnych. Mogą też wystąpić zaburzenia termoregulacji, hipoter-
mia oraz obniżenie metabolizmu przez spadek stężenia hormonów tarczycy.

Wskazaniami do zastosowania diety bogatożelazowej są stany anemii 
spowodowane np. dietą wegetariańską, zespoły złego wchłaniania, przewle-
kłe biegunki, choroby pasożytnicze, skazy krwotoczne oraz choroby wątroby 
z upośledzeniem magazynowania.

Produkty wskazane w diecie bogatożelazowej to wszystkie dostarczają-
ce żelaza hemowego, które występuje w mioglobinie i hemoglobinie. Żelazo 
w takiej postaci wchłaniane jest aż w 25%, a jego źródłem są mięso i jego 
przetwory, podroby, ryby oraz suplementy diety z żelazem pochodzenia 
zwierzęcego. Żelazo z produktów pochodzenia roślinnego wchłaniane jest 
tylko w 5%. Jego najbogatszym źródłem są morele, winogrona, porzeczki, 
pietruszka, szpinak, czosnek, kapusta, brukselka oraz rośliny strączkowe.

Niezwykle istotne w trakcie diety bogatożelazowej jest unikanie bądź też 
celowe podawanie produktów, które modyfikują wchłanianie żelaza. Związ-
kami zwiększającymi wchłanianie żelaza są witamina C (może je zwiększyć 
2–3-krotnie) oraz tzw. czynnik mięsny (prawdopodobnie cysteina). Nato-
miast wchłanianie żelaza zmniejszają: kawa (o 40%), herbata (o 60%), czer-
wone wino (o 75%), związki wapnia, białko kurzego jaja, kazeina oraz białka 
roślin strączkowych. Istnieją także doniesienia o zmniejszaniu wchłaniania 
żelaza przez błonnik.

W przypadku niedoborów żelaza u niemowląt występuje konieczność 
stosowania wieloskładnikowych odżywek, ponieważ wzbogacenie ich w samo 
żelazo nie wystarcza. W skład takich odżywek wchodzą dodatkowo inne 
składniki niezbędne w hemopoezie: białka, witaminy (C, B6, B12, kwas folio-
wy) i mikroelementy (miedź i kobalt).
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Dieta bogatowapniowa

Dieta bogatowpaniowa powinna towarzyszyć wszystkim stanom fizjo-
logicznym i patologicznym, w których występuje zwiększone zapotrzebo-
wanie na wapń. Są to m.in. faza szybkiego wzrostu, ciąża, okres karmienia, 
długotrwałe okresy unieruchomienia i braku aktywności fizycznej, zespół 
złego wchłaniania, okresy ograniczeń dietetycznych, zaburzenia hormonalne 
i okres postmenopauzalny.

Dieta bogatowapniowa powinna mieć charakter profilaktyczny i doty-
czyć szczególnie osób w wieku, w którym masa kostna kształtuje się i osiąga 
swoje maksimum. Tymczasem w Polsce spożycie wapnia w tej właśnie grupie 
wiekowej wynosi zaledwie 50% normy.

Produktami wskazanymi w diecie bogatowapniowej są mleko i jego 
przetwory (najlepsza przyswajalność i najlepsze parametry w stosunku wap-
nia do fosforu), przetwory rybne (łosoś, małe rybki z ośćmi, np. szprotki 
i sardynki) oraz warzywa liściaste, np. kapusta. W przypadku stosowania 
diety bogatowapniowej w okresie wzrostu młodego organizmu wskazane jest 
dodatkowe zwiększenie podaży składników związanych z mineralizacją kości 
i wchłanianiem wapnia: białka, kwasów tłuszczowych, błonnika, witaminy 
(D3, K, C, A, B6), wybranych składników mineralnych, elektrolitów i mikro-
elementów: magnezu, żelaza, potasu, fosforu, sodu, miedzi, cynku, fluoru, 
krzemu, boru i manganu.

Dieta niskofosforowa

Jedną z rzadziej stosowanych diet modyfikujących podaż składników 
mineralnych jest dieta niskofosforowa. Stosuje się ją w przewlekłej niewy-
dolności nerek, która prowadzi do odkładania się fosforu w tkankach. Polega 
ona na wykluczaniu pokarmów wysokobiałkowych: mięsa i jego przetworów, 
produktów mlecznych, roślin strączkowych oraz napojów typu cola, a zwięk-
szaniu podaży pokarmów wysokowapniowych.

Diety z modyfikacjami konsystencji

Diety z modyfikacjami konsystencji wprowadzane są zwykle w poważ-
nych zaburzeniach chorobowych i polegają na nadawaniu produktom spo-
żywczym konsystencji płynów lub papek. Diety z modyfikacjami konsystencji 
najczęściej stosuje się trójstopniowo: rozpoczynając od diety płynnej, przez 
płynną wzmocnioną, na papkowatej skończywszy, po której następuje po-
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wrót do klasycznego sposobu odżywania. Każdy etap, w zależności od potrzeb 
pacjenta, trwa na tyle długo, by możliwe było przejście do etapu kolejnego. 

Diety z modyfikacjami konsystencji wprowadza się zwykle w sytuacjach, 
w których występuje upośledzenie pasażu, czyli zmniejszona zdolność prze-
mieszczania się treści pokarmowej przez jelita. Najczęściej diety z modyfika-
cjami konsystencji stosuje się u osób ze zwężeniem przewodu pokarmowego, 
w przebiegu zapalnych chorób jelit: wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, 
chorobie Leśniowskiego-Crohna, w ostrych nieżytach żołądkowo-jelitowych, 
w okresach rekonwalescencji po niektórych zabiegach chirurgicznych, zwłasz-
cza na przewodzie pokarmowym, a także w różnych schorzeniach jamy ustnej 
i przełyku. Często diety te wprowadza się u osób z brakiem uzębienia, przy 
trudnościach z połykaniem, w niektórych chorobach zakaźnych, po krwa-
wieniu z przewodu pokarmowego, jak również przy utracie przytomności.

Dieta płynna

W rodzinie diet z modyfikacjami konsystencji dieta płynna jest dietą 
najsilniej zmieniającą klasyczny sposób odżywania. Wynika to z jej zasto-
sowań, związanych z sytuacjami, w których chory nie toleruje pożywienia, 
najczęściej przy występowaniu takich objawów, jak: nudności, wymioty, brak 
łaknienia, biegunka. Jej zadaniami są złagodzenie pragnienia oraz dostarcze-
nie odpowiedniej ilości płynu. W przebiegu diety płynnej nie bierzemy pod 
uwagę jej wartości energetycznej i odżywczej, ponieważ najczęściej stosowa-
na jest dość krótko. 

W diecie płynnej początkowo podawane są płyny obojętne: przegotowa-
na woda, napar z rumianku, słaba herbata bez cukru (ewentualnie z cytryną), 
niegazowana woda mineralna, klarowne soki owocowe. Można także stoso-
wać odtłuszczony rosół, bardzo rozcieńczony kleik, płynną pozostałość po 
odcedzeniu kaszy, płatków czy ryżu. Ilość podawanego jednorazowo płynu 
powinna wynosić od 30 do 60 ml na godzinę. Po upływie jednego–dwóch dni 
do kleiku można dodawać jaja, a do przecedzonego soku owocowego – żela-
tynę. W miarę poprawy stanu zdrowia przechodzi się na dietę wzmocnioną. 

Dieta płynna wzmocniona

Dieta płynna wzmocniona, w przeciwieństwie do klasycznej diety płynnej, 
przewidziana jest do długiego stosowania, stąd też musi dostarczać wystarcza-
jącej ilości energii i składników odżywczych do pełnego pokrycia zapotrze-
bowania. Jest dietą łatwostrawną, ale bardzo ubogą we włókno pokarmowe. 
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Na dietę płynną wzmocnioną składają się pokarmy stałe, które po rozdrob-
nieniu są odpowiednio rozcieńczane w celu nadania posiłkom konsystencji 
płynnej. Ich temperatura powinna być albo równa temperaturze pokojowej 
(20–25ºC), albo zbliżona do temperatury ciała (około 37ºC). 

Pomimo znacznych ograniczeń potrawy w diecie płynnej wzmocnionej 
mogą być skomponowane w atrakcyjny dla pacjenta sposób. Na posiłki mogą 
się składać: rozmoczone w mleku, herbacie lub kawie zbożowej pieczywo, 
kasza manna, ugotowana na mleku albo w czystej zupie, a także inne kasze 
(w tym ryż), które muszą jednak być rozgotowane i przetarte, podane w for-
mie kleików, lub przetarte i dodane do warzyw czy rosołu. Przydatna jest 
mąka, którą można lekko zagęszczać zupy i która służy do przygotowywa-
nia płynnych kisieli i budyniów. W diecie mogą się też znaleźć jaja, które po 
ugotowaniu na miękko powinny zostać zmiksowane z mlekiem, ewentualnie 
z wywarem warzywnym, rosołem lub przetartą zupą jarzynową. Realizując 
dietę płynną wzmocnioną, można też wykorzystać nabiał: sery białe (twaro-
gowe) i ser twarogowy homogenizowany można miksować z mlekiem, rów-
nież z dodatkiem słodkiej śmietanki. Dopuszczalne jest mięso – gotowane 
i dokładnie zmielone. Można je połączyć z wywarem z warzyw lub rosołem, 
przetartą zupą ziemniaczaną, jarzynową czy kleikiem. Także warzywa są 
dopuszczalne – gotowane i przetarte, w formie zupy ziemniaczanej lub połą-
czone z wywarem z warzyw czy rosołem albo kleikiem. Natomiast warzywa 
surowe dozwolone są wyłącznie w formie soku lub rozcieńczonego przecieru, 
np. pomidorowego. Podobnie owoce podaje się jako sok albo ugotowane 
i przetarte, ewentualnie pieczone, czy też surowe przetarte i zawsze rozcień-
czone do konsystencji płynnej (np. tarte jabłko).

Dieta papkowata 

Dieta papkowata stanowi kolejny etap stosowania diety o zmodyfiko-
wanej konsystencji, poprzedzający zwykle powrót pacjenta do normalnego 
sposobu odżywiania. Jest prostą modyfikacją opisanej wyżej diety lekko-
strawnej – produkty i potrawy podawane są w takiej formie, że nie wymagają 
gryzienia. Dieta papkowata wartością energetyczną i zawartością składników 
odżywczych nie powinna się różnić od diety lekkostrawnej.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Rodzina Gatty

Stali czytelnicy „Farmacji Krakowskiej”, znający cykle Aptekarze 
Małopolski i Aptekarskie rodziny, zauważyli zapewne, jak często 
dawne apteki przechodziły z ojca na syna. Bywały jednak od tej 

reguły odstępstwa, dodajmy od razu – bardzo rzadkie. Jednym z najciekaw-
szych tego typu przykładów jest historia profesora Marka Gatty-Kostyála,  
pierwszego i długoletniego kierownika Katedry i Zakładu Farmacji Stoso-
wanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej, który po długim 
okresie pracy w aptekach poświęcił się pracy naukowej. Jednak nawet jako 
wybitny profesor cały czas pozostawał ściśle związany z aptekarstwem. 

Rodzina Gatty wywodzi się – wedle rodzinnych podań – z Włoch, 
z Genui. Ojciec profesora Gatty-Kostyála był już rodowitym bochnianinem, 
synem Marka – „obywatela w Bochni”. Imię „Marek” przechodziło więc 
w rodzinie z pokolenia na pokolenie aż trzy razy! Ojciec profesora urodził 
się w 1850 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Bochni w 1871 roku rozpoczął 
studia farmaceutyczne i ukończył je po dwóch 
latach, zaliczając „z postępem bardzo dobrym” 
wszystkie trzy obowiązujące egzaminy. Przy-
sięgę na ręce dziekana Wydziału Lekarskiego 
składał 18 lipca 1873 roku i tego też dnia 
otrzymał dyplom magistra farmacji. Kilka dni 
później, 22 lipca 1873 roku, rozpoczął pracę 
w aptece salinarnej w rodzinnej Bochni i pozo-
stawał w niej zatrudniony przez najbliższych 
siedem lat – do 15 stycznia 1880 roku. Właści-
cielem apteki był wówczas „c.k. aptekarz sali-
narny magister pharmacyi Franciszek Reiss”, 
który wystawił swemu odchodzącemu pra-
cownikowi taką oto opinię: „[...] przez cały ten 
czas prowadził cały mój interes z największem 
mojem zadowolnieniem i tylko na jego prośbę 
uwolniłem Go od mojego interesu i muszę 

Aptekarz bocheński Marek Gatty

Źródło: zdjęcie ze zbiorów 
rodzinnych Jacka Hegerle.
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otwarcie oświadczyć, że Pan Gatty zadawał się zawsze wielkiej pilności i po-
rządku, był w farmaceutycznym fachu bardzo wykształcony i w każdem wzglę-
dzie muszę oświadczyć że do prowadzenia apteki całkiem jest [...] zdatny [...] 
i czystem sumieniem mogę jego każdemu zarekomendować jak najlepiej”.

Bracia Gatty w 1897 roku – od prawej: Adam, Marek, Kazimierz i Tadeusz

Źródło: zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Jacka Hegerle.

Z dniem 1 stycznia 1884 roku Marek Gatty powrócił do pracy w Bochni 
i objął dzierżawę „c.k. apteki salinarnej”. Od tego też czasu regularnie uczest-
niczył w posiedzeniach Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej w Krakowie. 
Z czasem został właścicielem apteki salinarnej, informacji tej nie podały jed-
nak czasopisma farmaceutyczne. W bocheńskiej aptece pracował także Sta-
nisław Gatty, zapewne krewny Marka, zmarły 4 stycznia 1901 roku. Rodzina 
Gatty była bardzo zamożna, a synowie aptekarza często jeździli na wystawne 
kolacje... do Wiednia!

Informacji o śmierci magistra Marka Gatty nie przekazało żadne z ga-
licyjskich czasopism farmaceutycznych, a jedynie „Księga zgonów” parafii 
bocheńskiej, podając jako datę zgonu 4 lutego 1894 roku i wzmiankując, 
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że zmarły pełnił funkcję radnego miejskiego. 
W „Kalendarzu Farmaceutycznym” z 1900 roku 
napisano, że apteka w Bochni należy już do spad-
kobierców Marka Gatty.

Tylko jeden z czterech synów bocheńskiego 
aptekarza, Marek Gatty junior, urodzony w Boch-
ni 20 sierpnia 1886 roku, wybrał drogę zawodową 
związaną z aptekarstwem. Jej początki nie były 
łatwe... W 1897 roku rozpoczął naukę w c.k. Gim-
nazjum w Bochni. Po pierwszym semestrze prze-
niósł się do gimnazjum w Przemyślu i tu ukończył 
pierwszą i drugą klasę. Do klasy trzeciej i czwartej 
uczęszczał ponownie w Bochni. W 1900 roku 
przeniósł się do III Gimnazjum w Krakowie, gdzie 
uczył się w klasie piątej... nie otrzymał jednak pro-
mocji do klasy szóstej. W krakowskim III Gimna-

zjum repetował więc piątą klasę. Do klasy szóstej uczęszczał do Gimnazjum 
św. Anny w Krakowie. Tu także rozpoczął pierwszy semestr klasy siódmej, 
po czym na drugie półrocze powrócił do rodzinnej Bochni, gdzie już bez 
żadnych przeszkód ukończył klasę siódmą i ósmą. Egzamin dojrzałości zdał 
za pierwszym razem, w 1905 roku. Jego datowane na 27 maja 1905 roku świa-
dectwo można uznać za wyjątkowo dobre jak na owe czasy.

Po ukończeniu c.k. Gimnazjum w Bochni Marek Gatty junior rozpoczął 
praktykę apteczną w aptece należącej do spadkobierców ojca. Jej zarządcą był 
magister farmacji Karol Szymanowicz. Od samego początku praktyki Marek 
Gatty junior wykazywał się „pilnością”, a w dniu odejścia z praktyki otrzymał 
od swego przełożonego „Świadectwo” o następującej treści: „[...] miło mi jest 
oświadczyć, że chętnie przechodząc wszystkie działy czynności, daje powód 
do twierdzenia, że będzie wzorowym i zamiłowanym aptekarzem. Drugi 
rok praktyki aptekarskiej zamienia za moją poradą, ato w tym celu, by mógł 
korzystać ze stosunków apteki wielkomiejskiej”. Zgodnie z radą magistra 
Szymanowicza drugi rok praktyki aptecznej Marek Gatty junior odbył w „ap-
tece wielkomiejskiej” – w aptece Pod Aniołem przy ul. Dietla 76, należącej 
wówczas do magistra Wincentego Grabowskiego. Na kolejnym przełożonym 
młody uczeń aptekarski zrobił również dobre wrażenie, co pozwoliło mu na-
pisać w końcowej opinii: „Pan Marek Gatty, wstąpiwszy w dniu 1 września 
1906 do mej apteki celem dokończenia przepisanej praktyki, pracuje w mej 
aptece bez przerwy do dnia dzisiejszego, przykładając się do nauki tak teo-
retycznej, jak i praktycznej z całem zapałem i zamiłowaniem, zaś z powodu 

Marek Gatty junior jako 
uczeń gimnazjalny, 1905 rok 

Źródło: zdjęcie ze zbiorów 
rodzinnych Jacka Hegerle.
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swej punktualności, sumienności i taktownego obchodzenia się z publiczno-
ścią zasłużył sobie u mnie na pochlebne uznanie”. Po zakończeniu praktyki 
aptecznej Marek Gatty 25 września 1907 roku pomyślnie zdał egzamin tyro-
cynalny.

Dwuletnie studia farmaceutyczne rozpoczął jesienią 1907 roku. Z koń-
czących pierwszy rok egzaminów (z fizyki, chemii i botaniki) otrzymał oceny 
dostateczne. „Świadectwo wstępnego egzaminu farmaceutycznego” datowa-
ne jest na 2 listopada 1908 roku, co oznacza, że przynajmniej jeden z tych 
przedmiotów zdawał w drugim terminie... Dyplom magistra farmacji uzyskał 
jednak terminowo – 8 lipca 1909 roku.

Po ukończeniu studiów Marek Gatty rozpoczął pracę w aptekach jako 
asystent i „receptariusz”. Był to dla niego niewątpliwie bardzo trudny okres, 
w którym talent i charakter naukowca walczyły o swe prawa z szarą aptekar-
ską rzeczywistością... Pracował kolejno w aptece w Niepołomicach, Starym 
Sączu, Krakowie i znów w Niepołomicach, następnie w dawnej aptece swego 
ojca w rodzinnej Bochni, w dwóch aptekach w Krakowie i ponownie w Boch-
ni. Równocześnie jako wolny słuchacz uczęszczał w Krakowie na wykłady 
uniwersyteckie o zdumiewająco zróżnicowanej tematyce, m.in. z zakresu 
filozofii, socjologii, technologii chemicznej, chemii teoretycznej, pedago-
giki, geometrii, psychologii, pedagogiki, matematyki, higieny, „Mechaniki 
ciał niebieskich”, „Teoryi chemicznej gazów”, „Metod chemii organicznej” 
i „Chemii technicznej”, a także – co ciekawe – na wykłady „Poeci polscy 
w II poł. XIX wieku” i z historii literatury niemieckiej. Magister Gatty junior 
wyjechał też na blisko roczne studia chemiczne do Lipska. Rozmach tej samo-
kształceniowej działalności zadziwia tym bardziej, że kilkukrotnie zapadał na 
poważne choroby, m.in. na „przewlekły nieżyt kiszek z następowem ogólnem 
osłabieniem i rozstrojeniem nerwów”.

Magister Marek Gatty został zmobilizowany do służby wojskowej jako 
urlopowany pracownik apteki w Bochni 9 września 1914 roku i przydzie-
lony do apteki szpitala wojskowego w Krakowie. Tu służył aż do ostatnich 
dni I wojny światowej, awansując z czasem na „podporucznika aptekarza” 
i obejmując stanowisko kierownika apteki szpitalnej. Z armii austriackiej 
został zwolniony 31 października 1918 roku i kolejnego dnia – 1 listopada 
1918 roku – przyjęty do organizującego się Wojska Polskiego, w którego sze-
regach pozostawał przez trzy kolejne lata jako kierownik apteki Szpitala Za-
pasowego nr 3. W kwietniu 1921 roku przeniesiono go do rezerwy, a dowód-
ca Szpitala Wojskowego nr 2 w Krakowie żegnał go następującymi słowami: 
„[...] przez długi ten czas wśród trudnych i na ogół niepomyślnych warunków 
rozwinął [...] jako kierownik apteki bardzo dodatnią działalność. Wprowadził 



47Farmacja Krakowska  3 / 2014

Aptekarskie rodziny

w całej gospodarce aptecznej wzorowy ład i porządek i pozostawia swojemu 
następcy aptekę w stanie obficie, jak na dzisiejsze stosunki, zaopatrzonym. 
Dzięki jego pracy i zapobiegliwości nie odczuwali nigdy ranni i chorzy braku 
środków opatrunkowych lub leków, które zawsze umiał dla szpitala zdobyć. 
Jako oficer zyskał sobie uprzejmem i taktownem postępowaniem tak u swych 
współpracowników, jak i u całego personalu szpitalnego prawdziwą sympatję 
i uznanie”.

W czasie I wojny światowej matka Marka Gatty juniora – Emilia – wy-
szła po raz drugi za mąż, za doktora Emeryka Kostyála, węgierskiego sto-
matologa (według innych źródeł lekarza bocheńskiego), który 11 listopada 
1916 roku adoptował jej trzech pełnoletnich synów. Umowa adopcyjna 
głosiła, że „[...] adoptowani mają odtąd dodawać do swego nazwiska rodzin-
nego nazwisko adaptującego, a zatem używać nazwiska [...] Gatty-Kostyal”. 
Zmiana nazwiska nie była jedynym ważnym wydarzeniem w życiu młodego 
ambitnego aptekarza – 8 czerwca 1918 roku obronił pracę doktorską na Wy-
dziale Filozoficznym z zakresu chemii organicznej pt. O anhydrofilotaoninie 
i przemianie jej w filotaorubinę. Jej promotorem był wybitny chemik organik 
profesor Karol Dziewoński.

W czasie pracy w aptece wojskowej Marek Gatty-Kostyál zaangażo-
wał się w działalność związkową, nawiązując kontakty ze stowarzyszeniami 
pracowniczymi z Warszawy i Poznania, a z końcem 1918 roku organizując 
pierwsze powojenne spotkanie magistrów farmacji będących pracownikami 
krakowskich aptek. 2 lutego 1919 roku, jako członek i przedstawiciel Wydzia-
łu Towarzystwa „Unitas” (zrzeszającego przed pierwszą wojną pracowników 
aptek galicyjskich), wziął udział w Ogólnym Zjeździe Aptekarskim i wygłosił 
referat O ustroju aptekarskim. W dniach 23–24 listopada 1919 roku wziął 
udział w ogólnopolskim zjeździe delegatów stowarzyszeń pracowników ap-
tek i jako wiceprzewodniczący stanął na czele tymczasowego „prezydyum” 
nowo powstałego związku, który przyjął (także tymczasową) nazwę „Związek 
Zawodowy współpracowników aptekarskich Rzeczypospolitej Polskiej” z sie-
dzibą w Warszawie.

Lata 1920–1923 były szczytowym okresem aktywności związkowej  
Gatty-Kostyála – przewodniczył obradom krakowskiego Towarzystwa „Uni-
tas”. Na posiedzeniach prowadził ożywione dyskusje, angażował się całym 
sercem w sprawy dotyczące polskiego aptekarstwa i pracowników aptek. 
Współpracował także z organem prasowym Unitasu – „Kroniką Farma-
ceutyczną”. Od października 1920 roku Marek Gatty-Kostyál był prezesem 
Unitasu, nie wahał się podejmować stanowczych decyzji w sprawach trud-
nych i kontrowersyjnych, m.in. w sprawie bojkotu aptek, których właściciele 
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postępowali nieetycznie ze swoimi pra- 
cownikami. 

Po okresie pracy w aptekach oraz 
równolegle do działalności związko-
wej Marek Gatty-Kostyál postanowił 
się poświęcić dodatkowo pracy nauko-
wej. W lutym 1921 roku mianowany 
został starszym asystentem Zakładu 
Chemii Lekarskiej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i pozostawał nim aż do  
1923 roku. Co ciekawe, pomimo pierw-
szych sukcesów na uczelni doktor  
Gatty-Kostyál wcale nie myślał o cał-
kowitym porzuceniu zawodu aptekar-
skiego. 6 września 1921 roku wystąpił 
nawet do „Świetnej Dyrekcji Policji” 
w Krakowie z prośbą o „[...] łaskawe 
wydanie mu Świadectwa moralności, 
które potrzebuje w celu podania [...] 
o koncesyę apteczną”.

Prawdziwy przełom dokonał się w jego karierze naukowej jesienią 
1923 roku, kiedy to decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z 20 października 1923 roku mianowano go „zastępcą profesora 
nadzwyczajnego farmacji stosowanej”. Powołanie na to stanowisko dyrekcja 
Oddziału Farmaceutycznego motywowała następująco: „[...] poważne kwa-
lifikacje uprawniające go do podjęcia obowiązków profesora nadz. farmacji 
stosowanej, przedmiotu z którym miał on się sposobność zaznajomić prak-
tycznie, dzięki dłuższej praktyce odbytej w aptekach, szczególnie w czasie 
wojny jako kierownik aptek wojskowych”. Na przeszkodzie formalnemu 
utworzeniu katedry i zakładu farmacji stosowanej stał brak odpowiedniego 
lokalu, a zatem niemożność zorganizowania zajęć dla studentów i pracy na-
ukowej. Ćwiczenia Marek Gatty-Kostyál poprowadził więc w pracowniach 
chemii ogólnej II Zakładu Chemicznego, przeznaczonych dla studentów rol-
nictwa, jednocześnie zabiegając u władz uniwersyteckich o formalne utwo-
rzenie zakładu farmacji stosowanej.

Środki finansowe udało się pozyskać od środowiska aptekarskiego: od 
1 stycznia 1925 roku każdy z członków krakowskiego oddziału Związku 
Zawodowego Farmaceutów Pracowników opłacał na cele zakładu farma-
cji stosowanej „nadzwyczajną wkładkę” w wysokości 1 złoty. Po dłuższych 

Marek Gatty-Kostyál, zdjęcie z lat 20. 

Źródło: zdjęcie ze zbiorów rodzinnych 
Jacka Hegerle.
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zabiegach profesorowi udało się pozyskać lokal na siedzibę Zakładu przy 
ul. Garncarskiej 7. Dalsza organizacja i wyposażanie pomieszczeń przebie-
gały bardzo trudno. Brak dostatecznej pomocy finansowej ze strony władz 
państwowych i uniwersyteckich zmusił profesora do zwrócenia się o pomoc 
finansową do krakowskich aptekarzy i studentów farmacji.

W październiku 1928 roku Rada Wydziału Filozoficznego pozytywnie 
zaopiniowała wniosek władz Wydziału o dopuszczenie do habilitacji doktora 
Marka Gatty-Kostyála na podstawie pracy Oznaczanie wartości leków grupy 
naparstnicy na żabach. Decyzję o przyznaniu mu veniam docendi z zakresu 
farmacji stosowanej podjęła Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 14 grudnia 1928 roku, potwierdziło zaś ją Ministerstwo Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego 26 stycznia 1929 roku. Fakt ten 
przekazały „Wiadomości Farmaceutyczne”, pisząc: „[...] w nowym docencie 
farmacja zyskuje nową siłę naukową, która zwiększy szczupłe dotychczas 
kadry farmaceutów szykujących się do objęcia katedr farmaceutycznych na 
naszych uniwersytetach, – wiadomość tę wita z tem większem uznaniem, że 
nowy docent wyszedł, jako syn b. właściciela apteki w Bochni, ze stanu apte-
karskiego”. Uwieńczeniem pracy profesora dla Oddziału Farmaceutycznego 
była nominacja na „profesora nadzwyczajnego farmacji stosowanej na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Postanowienie „zamia-
nowujące” Gatty-Kostyála profesorem datowane jest na 12 marca 1930 roku. 
O nominacji informowano w „Wiadomościach Farmaceutycznych”, pod-
kreślając już po raz drugi, że „[...] profesor wyszedł ze stanu aptekarskiego 
i sam jest farmaceutą”. Ostatnią nominacją w okresie międzywojennym było 
powołanie go w roku akademickim 1931/1932 na wicedyrektora Oddziału 
Farmaceutycznego. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, w 1938 roku, 
Zakład Farmacji Stosowanej przeniósł się do nowej siedziby – przy ul. Krup-
niczej 16. Środków niezbędnych do urządzenia nowego lokalu dostarczyło 
Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych. Akcję zbiórki pieniędzy 
prowadzono pośród aptekarzy, którzy odpowiedzieli pozytywnie na proś-
by Towarzystwa, dzięki czemu udało się zebrać pożądaną kwotę ponad 
1000 złotych.

Działalność naukowa profesora Marka Gatty-Kostyála w dwudziestole-
ciu międzywojennym dotyczyła przede wszystkim glikozydów nasercowych 
naparstnicy purpurowej i konwalii majowej, której wartością leczniczą zaj-
mował się jako pierwszy. Na podstawie licznych badań i analiz stwierdził, 
że wodne wyciągi naparstnicy charakteryzują się różnorodną wartością lecz-
niczą, w zależności od doboru rozpuszczalnika, rodzaju surowca i metody 
otrzymywania. Profesor określił optymalny sposób przyrządzania wyciągów 
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z naparstnicy o szczególnie wysokiej wartości leczniczej. Gatty-Kostyál 
uważał, że nalewki z konwalii i naparstnicy muszą mieć ściśle określoną siłę  
działania, co ma kluczowe znaczenie dla możliwości bezpiecznego stosowa-
nia leczniczego.

Na uwagę zasługuje praca habilitacyjna Marka Gatty-Kostyála Ozna-
czanie wartości leków grupy naparstnicy na żabach z 1928 roku. Profesora 
wyraźnie fascynowało zagadnienie złożonego działania farmakologicznego 
preparatów roślinnych, które to działanie w istocie nie było zasługą jednej 
substancji, a całego ich kompleksu, złożonego z kilku lub nawet kilkunastu 
związków chemicznych oraz substancji balastowych. Gatty-Kostyál podkre-
ślał, że nie można określać wartości badanych leków pochodzenia roślinne-
go metodami chemicznymi, uwzględniającymi tylko jeden ze składników. 
Konieczne jest badanie działania farmakologicznego wszystkich substancji 
czynnych i balastowych danej rośliny na organizmie żywym. 

Jednak na szczególną uwagę zasługują prace profesora poświęcone 
sporyszowi. Wspólnie z asystentem, Piotrem Derlatką, opracował metodykę 
jakościowego i ilościowego oznaczania zawartości alkaloidów w sporyszu, 
określił warunki zbioru sporyszu w Polsce oraz oznaczył średnią zawartość 
alkaloidów w sporyszu krajowego pochodzenia. Sugerował także, aby sporysz 
zbierać bezpośrednio przed żniwami, ponieważ wówczas zawartość alkalo-
idów jest w nim najwyższa. Obalił niesłuszne twierdzenie, że aminy biogenne 
sporyszu (tyramina i histamina) powstają jako produkty rozpadu pierwot-
nych związków o budowie peptydowej. Jako dowód przedstawił obecność 
histaminy w świeżym surowcu. Ponadto ustalił wysoką nietrwałość wyciągów 
sporyszowych i prześledził proces rozkładu alkaloidów w zależności od wa-
runków przechowywania wyciągu. Stwierdził, że w ciągu 6 miesięcy zawar-
tość alkaloidów w wyciągach zmniejsza się o 40–50%. Zwrócił uwagę, że nie 
można przygotowywać zapasów wyciągu ze sporyszu na okres dłuższy niż 
3–6 miesięcy. Wyciągi te powinny być przygotowane jako wyciągi wodno-
-etanolowe i przechowywane w ciemnych szklanych opakowaniach.

Rezultatem dalszych badań dotyczących sporyszu były wyizolowanie 
kwasu nukleinowego oraz określenie jego budowy. Profesor udowodnił tak-
że, że kwas ten jest identyczny z kwasem nukleinowym drożdży. Jego prace 
z zakresu analizy i właściwości sporyszu były publikowane w zagranicznych 
czasopismach i szeroko komentowane w europejskim środowisku nauko-
wym. Biuro Chemii i Gleby Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej zwróciło się do profesora o udostępnienie zastosowanych 
przez niego metod analitycznych, a w Wiedniu referowano prace dotyczące 
budowy kwasu nukleinowego.
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Profesor Marek Gatty-Kostyál na wiadukcie kolejowym w Borku, 1930 rok

Źródło: zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Jacka Hegerle.

Ponadto Marek Gatty-Kostyál opracował teoretycznie i praktycznie 
dział preparatów galenowych „Farmakopei Polskiej II” i dostarczył w ręko-
pisie około 300 artykułów do niego, sprawdzając lub wypracowując na nowo 
znaczną część przepisów. Była to praca bezinteresowna, za którą nie pobrał 
żadnych honorariów, a przyczyniła się wydatnie do szybkiego posunięcia się 
prac nad „Farmakopeą Polską II”. 

Życie osobiste profesora pozostawało w cieniu działalności zawodo-
wej i społecznej. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne żył samotnie 
w mieszkaniu przy ul. Szlak 11. Ożenił się dopiero po wybuchu II wojny 
światowej, 14 września 1939 roku, z Marią primo voto Ahrendsową, de domo 
Herde.

Profesor Marek Gatty-Kostyál w 1938 roku 

Źródło: zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Jacka Hegerle.
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Marek Gatty-Kostyál znalazł się wśród 183 aresztowanych w czasie słyn- 
nej Sonderaktion Krakau – aresztowania pracowników Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Akademii Górniczej 6 listopada 1939 roku. Wszystkich 
traktowano brutalnie – popędzając kolbami karabinów i kopiąc leżących. 
Aresztowanych najpierw umieszczano w krakowskich więzieniach, następnie 
większość przewieziono do więzienia we Wrocławiu. Tu Gatty-Kostyál dzielił 
celę o numerze 306 m.in. z profesorami Stanisławem i Tadeuszem Estreiche-
rami oraz Stanisławem Pigoniem. Jak wielkiej wartości byli to ludzie, niech 
świadczy fakt, że w brudnych, zarobaczonych celach urządzono kilkadziesiąt 
pogadanek naukowych. 20 listopada 1939 roku profesor Gatty-Kostyál zapre-
zentował referat pt. Jak powstaje nowoczesny lek. Tego samego dnia profesor 
Pigoń przedstawił wykład O sejmowym wydaniu Mickiewicza. Następnie 
aresztowanych przewieziono do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, 
gdzie w nieludzkich, upadlających warunkach zmarło kilkunastu profesorów.  
Aresztowanie i los krakowskich naukowców wywołały falę oburzenia na ca-
łym świecie. Szczególnie ostro protestowali sojusznicy Hitlera – uczeni wło-
scy, a także dyplomacja watykańska, dzięki czemu w lutym 1940 roku zwol-
niono grupę ponad 100 naukowców, w tym, 8 lutego, Marka Gatty-Kostyála. 
Profesor – jak sam wspominał – „[...] nie był zdolny przez parę miesięcy do 
żadnej pracy z powodu silnego wyczerpania, tak fizycznego, jak i nerwowe-
go, skutkiem przeżytych przejść. Do wyczerpania dołączyły się dolegliwości 
w następstwie przeziębienia pęcherza i odmrożenia nóg”.

Tragiczne przeżycia okupacyjne nie zniechęciły go do dalszej działal-
ności społecznej i naukowej. Pracę w ograbionym przez Niemców Zakła-
dzie Farmacji Stosowanej podjął już kilka dni po wycofaniu się z Krakowa 
wojsk hitlerowskich i rozpoczął urządzanie od nowa całego Zakładu, na tyle 
skutecznie, że już w marcu 1945 roku rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne, 
a wkrótce podjęto także prace naukowe. 

1 czerwca 1946 roku Marek Gatty-Kostyál został mianowany profeso-
rem zwyczajnym Farmacji Stosowanej na Wydziale Matematyczno-Przy-
rodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku akademickim 1947/1948 
sprawował zaszczytną i historyczną godność pierwszego dziekana nowo po-
wstałego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Swoją powojenną działalność naukową profesor Gatty-Kostyál podsumo-
wał w wywiadzie opublikowanym w „Echu Krakowa” w grudniu 1960 roku: 
„[...] w Zakładzie podjęto prace badawcze mające na celu poznanie wartości 
leczniczych niektórych ważniejszych roślin krajowych oraz opracowanie 
metod sporządzania z nich preparatów galenowych bądź też wyosobniania 
ciał czynnych. Opracowano około 50 roślin krajowych oraz kilka aklimaty-
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zowanych. Wśród opracowanych roślin znajduje się kilka gatunków roślin 
leczniczych rosnących wyłącznie w Tatrach (tzw. endemity). Wykonane 
badania pozwoliły na poznanie tych dobrze już poprzednio opracowanych 
botanicznie roślin także ze strony fitochemicznej. Opracowano także szereg 
sposobów przyrządzania i badania leków o dużym znaczeniu dla lecznictwa”. 
Powyższą wypowiedź warto uzupełnić o kilka informacji dodatkowych. Spo- 
śród roślin tatrzańskich badane były dwa gatunki tojadów, dwa gatunki 
goryczek, ciemierzyca (inna nazwa to ciemiężyca), zimowit jesienny, arcy-
dzięgiel, kosówka, jałowiec i ostróżka tatrzańska. Przy współpracy zespołu 
międzyuczelnianego złożonego z gleboznawców i rolników opracowywane 
były także stanowiska pokrzyku wilczej jagody w Beskidzie Sądeckim i za-
leżność pomiędzy zawartością alkaloidów w tej roślinie od warunków glebo-
wych, klimatycznych i ekologicznych. Zakład Farmacji Stosowanej Akademii 
Medycznej dysponował własną placówką terenową w Roztoce Wielkiej koło 
Rytra, gdzie założono eksperymentalną plantację roślin leczniczych. Uprawą 
arcydzięgla i goryczek interesowali się przedstawiciele nie tylko przemysłu 
zielarskiego, ale także spirytusowego. Badania prowadzone przez profesora 

Rada krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w latach 1945–1948. 
Profesor Marek Gatty-Kostyál siedzi jako czwarty od lewej 

Źródło: zdjęcie ze zbiorów Anny Stabrawy.
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Okładka podręcznika Zarys farmacji galenowej 

Źródło: egzemplarz ze zbiorów autora.
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i jego asystentów nad roślinami leczniczymi miały bardzo duże znaczenie, 
ponieważ do tej pory przy opisywaniu roślin leczniczych posługiwano się 
w Polsce danymi z literatury obcej (głównie niemieckiej), co z naukowego 
punktu widzenia budziło duże zastrzeżenia. Badania te prowadzono prze-
cież na roślinach rosnących w całkowicie innych warunkach klimatycznych 
i glebowych! Próbowano także ustalić, z jakich stanowisk można otrzymać 
rośliny najbogatsze w substancje czynne. Ponadto u podstaw tych prac tkwiło 
przekonanie, że uda się dzięki nim szerzej użytkować mało znane krajowe 
rośliny lecznicze i ograniczyć w ten sposób import. W badaniach szczególną 
uwagę zwracano na dobór warunków konserwacji roślin, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian zachodzących w komórkach podczas suszenia. Wni-
kliwe badania nad pokrzykiem wilczą jagodą doprowadziły do wprowadzenia 
do „Farmakopei Polskiej” monografii ziela pokrzyku jako surowca o wartości 
równej liściom tej rośliny, a bardziej ekonomicznego.

Praca naukowa Marka Gatty-Kostyála spotkała się z licznymi wyrazami 
uznania, z czym wiązały się także powierzane mu funkcje. Był m.in. członkiem 
korespondentem i członkiem czynnym krajowym Wydziału Matematyczno-
-Przyrodniczego PAU, przewodniczącym Komisji Nauk Farmaceutycznych 
PAU, przewodniczącym krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego, przewodniczącym Podkomisji Galenowej Państwowej 
Komisji Farmakopei Polskiej, członkiem honorowym Polskiego Związku 
Zielarskiego, członkiem Rady Naukowej przy ministrze zdrowia, członkiem 
Komitetu Nauk Medycznych, członkiem Komitetu Nauk Farmaceutycznych 
PAN oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego i krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 
Ponadto zaangażował się w tworzenie Instytutu Badawczego Roślin Leczni-
czych, wszedł w skład rady krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, współ-
organizował Polski Związek Zielarski i przez trzy lata piastował funkcję jego 
przewodniczącego. Współorganizował krakowski Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego i był jego prezesem.

Profesor Gatty-Kostyál zmarł 13 września 1965 roku w Krakowie. 

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

Przeciw niemieckim specyfikom. Na zebraniu Zrzeszenia Lekarzy 
Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie w dniu 4.VII br. przemawiał zapro-
szony przez Zarząd lekarz naczelny Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie 
dr S. Zamecki, który poruszając sprawę leków, oświadczył, że przeglądając 
recepty lekarzy Ubezpieczalni, stwierdził ze zdumieniem, iż w czasie nieomal 
otwartej już walki z Niemcami wielu lekarzy zapisuje uparcie liczne specyfiki 
niemieckie, które z  łatwością można zastąpić lekami polskimi. Rada Zrze-
szenia uchwaliła zwrócić się do lekarzy z apelem o niezapisywanie specyfi-
ków niemieckich oraz zwrócić się do Dyrekcji Ubezpieczalni o  skreślenie 
z lekospisów wszystkich specyfików niemieckich, które mogą być zastąpione 
lekami polskimi. 

„Wiadomości Farmaceutyczne” z 23 lipca 1939 roku.

Apteka dotknięta powodzią. Powódź, jaka nawiedziła w  tych dniach 
Częstochowę, dosięgła i apteki kol. Z. Zielińskiego, wyrządzając wielkie straty 
w towarach i urządzeniu aptecznym. Ponieważ punkt kulminacyjny powodzi 
rozpoczął się późno wieczorem po zamknięciu apteki, kol. Zieliński nie zdą-
żył usunąć zagrożonego przez wodę towaru ani z piwnicy, ani z apteki, gdzie 
poziom wody był ponad 50 cm. Kol. L. Zieliński przed 2 laty otworzył apte-
kę na przedmieściu Zawodzie przy Rynku Narutowicza i  już w przededniu 
uruchomienia jej spotkał go ten sam los powodzianina, tylko w mniejszym 
stopniu niż teraz. Zaznaczyć trzeba, że kol. Zieliński tym bardziej odczuje 
poniesione straty, gdyż w ciągu całego tego czasu istnienia apteki musiał się 
borykać z dużymi trudnościami materialnymi i siedział w aptece bez jednego 
dosłownie dnia wytchnienia. 

„Wiadomości Farmaceutyczne” z 6 sierpnia 1939 roku.

Ulgi kuracyjne dla farmaceutów. Zarząd Główny Związku komunikuje, 
iż Ministerstwo Opieki Społecznej pismem z dnia 12 czerwca Rb. nr Zl. 17/2-9 
przyznało zniżkę na kąpiele i zabiegi w Państwowych Zakładach Zdrojowych 
członkom Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w  wysoko- 
ści 25%. Na zasadzie powyższego członkowie Związku zaopatrzeni w legity-
mację członkowską uzyskiwać mogą wymienioną wyżej zniżkę w następują-
cych zdrojowiskach państwowych: Busko-Zdrój, Ciechocinek, Druskienniki, 
Krynica i Szkło. 

„Kronika Farmaceutyczna” z 1 lipca 1939 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z dawnej apteki

Ol. Sabinae (Oleum Sabinae) – olejek sawi-
ny. Surowiec: jałowiec sabiński (Juniperus 
sabina L.), syn. jałowiec sawina; roślina sil-
nie trująca. Olejek stosowano dawniej w le-
czeniu niepłodności oraz w celu wywołania 
skurczów macicy podczas porodu. Jeszcze 
pod koniec XIX wieku był to lek przywra-
cający menstruację przy wykluczeniu ciąży, 
ze względu na jego działanie poronne, choć 
w takim celu również był stosowany, co 
często kończyło się śmiercią. Preparat za-
stosowany zewnętrznie służył do usuwania 
uporczywych ropni, kłykcin i brodawek1. 

Ol. Serpilli (Oleum Serpilli) – olejek macie-
rzankowy. Surowiec: macierzanka piasko-
wa (Thymus serpyllum L.). W XVIII wieku 
surowiec ten stosowano w bólach głowy, 
zębów, gardła, jako środek żołądkowy, wia-
tropędny, moczopędny i rozgrzewający2.

Naczynia apteczne – szkło kobaltowe, przeźroczyste, wysokość 9 cm, druga 
połowa XVIII wieku; dwubarwny napis apteczny umieszczony w ozdobnym 
rokokowym kartuszu; dar Apteki Społecznej nr 86 w Białobrzegach Radom-
skich, przekazany do Muzeum Farmacji UJ w 1956 roku (nr inw. 3496).

mgr farm. Iwona Dymarczyk

1  B. Schuchardt, L. Posner, Farmakologia ogólna i szczegółowa oraz receptura, t. 2, Warszawa 
1874, s. 374.

2 Pharmacopoea Wirtenbergica, Stuttgart 1754, s. 62.




