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Lp. A s o r t y m e n t

1 butelka sterylna 10 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5
2 butelka sterylna 30 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5
3 butelka sterylna 40 ml + nakr. NG 28
4 butelka sterylna 60 ml + nakr. NG 28
5 butelka sterylna 100 ml + nakr. NG 28
6 butelka sterylna 125 ml + nakr. NG 28
7 butelka sterylna 150 ml + nakr. NG 28

8 butelka sterylna 200 ml + nakr. NG 28    NOWOŚĆ  !!!      
9 butelka sterylna 250 ml + nakr. NG 28
10 butelka sterylna 500 ml + nakr. NG 28    NOWOŚĆ  !!!     
11 butelka sterylna 1000 ml + nakr. NG 28     NOWOŚĆ  !!!     
12 zakraplacz z nakrętką ø 18 sterylny
13 pudełko apteczne sterylne 10 ml
14 pudełko apteczne sterylne 20 ml
15 pudełko apteczne sterylne 30 ml
16 pudełko apteczne sterylne 50 ml
17 pudełko apteczne sterylne 100 ml
18 pudełko apteczne sterylne 150 ml
19 opakowanie do maści ocznych z aplikatorem 5 g sterylne
20 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 100 ml sterylny
21 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 200 ml sterylny
22 minimsy opak. do kropli ocznych 1 ml x 10 szt. sterylne
23 pojemnik do miksera receptur. - tuba sterylna - 50, 100, 200 ml
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Informacje bIeżące

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków 
tel.: (12) 264 25 53 
faks: (12) 264 25 09 
e-mail: biuro@oia.krakow.pl 

nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745 

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00 
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30 
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze 
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod 7447 

Prezes 
mgr farm. Barbara Jękot pełni dyżury: 
w poniedziałki od 10.00 do 16.45 
w czwartki od 12.00 do 16.45 
w piątki od 10.00 do 12.00 

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

radca prawny OIA 
mgr Janusz Brol pełni dyżur: 
w poniedziałki od 14.00 do 16.45 

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

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

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

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

19 kwietnia tego roku minęło 25 lat od uchwalenia 
przez Sejm RP ustawy o izbach aptekarskich1 – aktu 
prawnego, dzięki któremu możliwa była reaktywacja 
samorządu aptekarzy. W tym czasie zmieniały się za-
sady wykonywania zawodu farmaceuty.

W naszej Okręgowej Izbie Aptekarskiej główne obchody rocznicowe odbę-
dą się 23 października 2016 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków przy 
ul. Konopnickiej 17. Planujemy uczcić jubileusz przy licznym Państwa udziale 
wraz z przedstawicielami władz samorządowych, resortu zdrowia, korporacji 
zawodowych, świata nauki i biznesu.

Prezentem dla naszego środowiska jest rozpoczęcie prac nad ustawą o zawo-
dzie farmaceuty: 30 marca br. minister Konstanty Radziwiłł powołał zespół do 
spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W pracach pod kie-
rownictwem podsekretarza stanu Krzysztofa Łandy będą uczestniczyć czterej 
przedstawiciele samorządu zawodowego aptekarzy, przedstawiciele Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji 
oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, a tak-
że konsultanci krajowi, m.in. prof. UJ dr hab. Włodzimierz Opoka (analityka 
farmaceutyczna). Ustawa ureguluje ramy prawne stanowiące o funkcjonowaniu 
naszego zawodu i zapewni niezależność jego wykonywania. Zespół został zo-
bowiązany do przedłożenia projektu ustawy w terminie sześciu miesięcy, tj. do 
końca września 2016 roku. Czeka nas dużo pracy.

Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży. Spodziewamy się przybycia ponad 
dwóch milionów pielgrzymów z całego świata. Czy małopolska ochrona zdrowia 
zdoła unieść ciężar zabezpieczenia zdrowotnego imprezy? Przyjazd tak dużej 
liczby osób będzie się wiązać również ze zwiększonym zapotrzebowaniem na 
leki i wyroby medyczne. Przychylając się do apelu władz miasta i organizatorów 
tej doniosłej imprezy, zwróciłam się z prośbą do wszystkich właścicieli aptek 
o rozważenie możliwości wydłużenia pracy aptek w tym okresie. W piśmie do 
Urzędu Miasta Krakowa zastrzegłam jednocześnie, że apteki powinny mieć 

1  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 1991 r. Nr 41, poz. 179).
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Słowo PrezeSa

możliwość dobrowolnego rozszerzenia godzin pracy, biorąc pod uwagę fakt, 
że koszty tego poniosą właściciele, bo nie przewidziano dla aptek żadnych re-
kompensat ani dopłat do dyżurów. Z satysfakcją mogę poinformować, że wielu 
właścicieli aptek, w tym aptek sieciowych, zadeklarowało chęć przedłużenia 
pracy w dni, kiedy w Krakowie będą przebywać pielgrzymi. Jest to wspaniały 
gest właścicieli aptek, wynikający zarówno z zasad etyki zawodowej farmaceuty, 
jak i przeświadczenia o misji aptek jako placówek ochrony zdrowia. Na farma-
ceutach zawsze można polegać.

Prezes OrA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot

Informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie  
zakupiła dla swoich członków poradnik wdrażania systemu 
analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz 
zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) w aptekach.

Apteki, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, 
które dokonują obrotu np. suplementami diety, środkami spo-
żywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, są trakto-
wane jak podmioty działające na rynku spożywczym, dlatego 
muszą dopełnić obowiązków wynikających z przepisów prawa 
żywnościowego.

Farmaceuci OIA w Krakowie zainteresowani otrzymaniem 
poradnika proszeni są o kontakt z biurem (egzemplarze udo-
stępniamy farmaceutom bez zaległości składkowych!).

Telefon do sekretariatu: 12 264 25 53

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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od redaKcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Poprzedni rok zdominowały wybory. Obecny stoi pod znakiem jubileuszy po-
wstania samorządów zawodów zaufania publicznego. Dla nas najważniejsza 
rocznica to 25-lecie powstania Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Chcia-
łabym też przypomnieć, że pod koniec ubiegłego roku 10. urodziny obchodził 
nasz portal e-learningowy e-dukacja. Wybory nowych władz samorządowych 
przyćmiły ten radosny jubileusz, jednak warto poinformować o zasięgu portalu. 

Statystyki są imponujące: z naszego portalu korzystają farmaceuci zrzeszeni 
we wszystkich okręgowych izbach aptekarskich. Mamy zarejestrowanych blisko 
24 tys. użytkowników, z czego ponad 21,2 tys. czynnie korzysta z portalu. Wydali-
śmy blisko 195 tys. certyfikatów, w tym ponad 22,1 tys. otrzymali członkowie OIA. 

Popularność portalu zmobilizowała nas do podjęcia decyzji o gruntownej 
jego modyfikacji, tak by był bardziej przyjazny dla użytkowników i spełniał 
nowoczesne standardy. Zmiany informatyczne są w toku, podobnie jak zmiany 
grafiki. Planujemy je ostatecznie zakończyć do końca roku. 

Już teraz możecie Państwo zauważyć spore zmiany, jakie poczyniliśmy 
w ostatnim czasie. Obok możliwości korzystania z kursów na sprzęcie mobilnym 
dodaliśmy funkcję drukowania certyfikatów bezpośrednio po zakończeniu testu, 
jeżeli uzyskało się wynik pozytywny. Zwiększyliśmy bezpieczeństwo korzysta-
nia ze strony WWW przez instalację certyfikatu SSL. Pozwala on na uruchomie-
nie protokołu HTTPS, zapewniającego szyfrowanie danych transmitowanych 
pomiędzy serwerem WWW a przeglądarką w komputerze użytkownika. Mam 
nadzieję, że te zmiany zyskają uznanie u użytkowników e-dukacji.

W obecnym numerze biuletynu szczególnie polecam artykuły w działach:
• Co farmaceuta widzieć powinien – opracowanie na temat wszechobecnych re-

klam leków i suplementów diety oraz skutków ich emitowania;
• Vademecum kierownika apteki – pierwsza część cyklu poświęconego receptu-

rze aptecznej, dotycząca związanych z nią zagadnień prawnych;
• Opieka farmaceutyczna – artykuł na temat żywienia w zatruciach pokarmo-

wych, gorączce i chorobach zakaźnych;
• Organizacje aptekarskie – przypomnienie historii Towarzystwa Popierania 

Nauk Farmaceutycznych.

redaktor naczelna
Elżbieta rząsa-Duran 
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Kalendarium

3.02.2016  Kraków – spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z Dyrektorem Biura 
ds. Ochrony Zdrowia Michałem Marszałkiem w sprawie Światowych 
Dni Młodzieży. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Bar-
bara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Piotr Zając

4.02.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

5.02.2016  Warszawa – posiedzenie NRA 
7.02.2016  Kraków – spotkanie emerytowanych farmaceutów połączone 

z koncertem Pawła Orkisza. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA w Krakowie mgr farm. 
Małgorzata Lelito

11.02.2016 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
12.02.2016  Kraków – uroczystość wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie 

Poetyckim „Recepta na wiersz” w Muzeum Farmacji UJ. Udział wzięły 
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

13.02.2016  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Fitoterapia w nowo-
czesnej aptece”. Organizatorzy: firma Labofarm, Studium Kształcenia 
Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego CM UJ w Krakowie, 
OIA w Krakowie. Otwarcie konferencji: Wiceprezes ORA w Krako- 
wie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

22.02.2016 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
25.02.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu
27.02.2016  Kraków – I sympozjum naukowe Akademii Richtera „Terapia cho-

rób reumatycznych”. Organizatorzy: firma Gedeon Richter oraz OIA 
w Krakowie

28.02.2016  Kraków – kurs „Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej – podej-
mowanie decyzji terapeutycznych i analiza ich konsekwencji”

27.02.2016  Kraków – msza święta w intencji farmaceutów oraz spotkanie na 
konferencji pt. „Liturgia Kościoła” wygłoszonej przez br. Cezarego 
Pietrasa

29.02.2016 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
1.03.2016 Warszawa – posiedzenie NRA
2.03.2016  Warszawa – I Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. 

Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
3.03.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu
5.03.2016 Kraków – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów OIA w Krakowie
10.03.2016 Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
11.03.2016 Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
11.03.2016  Kraków – sympozjum „Jak ograniczyć polipragmazję wśród osób star-

szych w Polsce”. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barba-
ra Jękot
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14.03.2016 Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
14.03.2016  Kraków – spotkanie w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie organizacji Świato-
wych Dni Młodzieży. Udział wzięli: Zastępca Dyrektora Wydziału 
mgr inż. Małgorzata Lechowicz, Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny w Krakowie mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot i prawnik OIA w Krakowie mec. Janusz Brol

15.03.2016 Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
17.03.2016  Kraków – spotkanie w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTFarm 

w Krakowie. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Bar-
bara Jękot oraz Prezes Oddziału Krakowskiego PTFarm prof. dr hab. 
Włodzimierz Opoka. Tematem szkolenia była organizacja ciągłych 
szkoleń

18.03.2016  Warszawa – III Konferencja Naukowa i I Specjalistyczne Targi Me-
dyczne organizowane pod patronatem „Journal of Health Policy  
& Outcomes Research” na temat „Telemedycyna w Polsce”, z sesją 
specjalną poświęconą rejestrom medycznym w Polsce. Udział wzięła 
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

18–20.03.2016  Ciechocinek – seminarium prawników okręgowych izb aptekarskich. 
Udział wzięła dr Katarzyna Jasińska, radca prawny OIA w Krakowie

21.03.2016 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
22.03.2016 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
24.03.2016  Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. 
Barbara Jękot

2.04.2016  Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich pod pa-
tronatem Wydziału Farmaceutycznego CM UJ. Organizatorzy: Sekcja 
Studencka PTFarm Oddział Kraków „Młoda Farmacja” oraz Zarząd 
Krakowskiego Oddziału PTFarm. Udział wzięła Prezes ORA w Krako-
wie mgr farm. Barbara Jękot

2.04.2016  Kraków – III edycja szkoleń biznesowych podnoszących konkuren- 
cyjność aptek niezależnych. Organizatorzy: OIA w Krakowie oraz Ap-
tekarska Szkoła Zarządzania Grupy NEUCA

2.04.2016  Kraków – spotkanie rozpoczynające cykl warsztatów coachingowych 
prowadzone przez mgr. farm. Jacka Pomadowskiego. Organizator: 
OIA w Krakowie

4.04.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

5.04.2016  Warszawa – spotkanie w NIA z Ambasadorami Koalicji Medycznej 
Marihuany. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ORA w Kra-
kowie: Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. 
Kazimierz Jura, mgr farm. Robert Biront, mgr farm. Marta Polak, 
mgr farm. Anna Rowińska, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. 
Piotr Zając
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6.04.2016  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Ję-
kot z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie 
mgr. farm. Józefem Łosiem w sprawie omówienia przepisów doty-
czących wymaganego stażu pracy umożliwiającego objęcie funkcji 
kierownika w aptece ogólnodostępnej

7.04.2016  Tarnów – spotkanie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Tarnowa w sprawie organizacji obchodów Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie. Udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta 
Tarnowa Dorota Krakowska, Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Bar-
bara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Piotr Zając

11.04.2016  Kraków – posiedzenie Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów  
25-lecia Samorządu Aptekarskiego

13.04.2016  Kraków – konferencja szkoleniowa „Nowa ustawa Prawo zamówień 
publicznych w 2016 roku: zamówienia publiczne na produkty leczni-
cze i wyroby medyczne”. Organizator: Komisja ds. Aptek Szpitalnych 
przy OIA w Krakowie

13.04.2016  Warszawa – seminarium dotyczące mechanizmów ostrzeżeń w sys-
temie IMI zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Udział wzięli: Przewodniczący 
OSA mgr farm. Marcin Kudrzycki, Zastępca Przewodniczącego OSA 
mgr farm. Maria Petlic-Jedynak

14.04.2016 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
15.04.2016  Warszawa – pierwsze posiedzenie Zespołu Ekspertów Zawodów Me-

dycznych w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara 
Jękot – przedstawiciel NRA

18.04.2016  Kraków – spotkanie w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie działań Wojewody 
odnośnie do 1% udziału w rynku farmaceutycznym podmiotów pro-
wadzących hurtownie farmaceutyczne. Udział w spotkaniu wzięli 
Zastępca Dyrektora Wydziału mgr inż. Małgorzata Lechowicz i Prezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

18.04.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

23.04.2016  Łęczyca – V Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 
Nożnej Halowej. Organizatorzy: OIA w Łodzi i Klub Sportowy Hurtap 
Łęczyca, będący organizatorem technicznym

25.04.2016  Bydgoszcz – III Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna „Rynek 
aptek w Polsce – zjawiska, trendy, wyzwania”. Organizatorzy: Woje-
woda Kujawsko-Pomorski i Pomorsko-Kujawska OIA w Bydgoszczy. 
Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz 
Skarbnik ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito

25.04.2016  Kraków – szkolenie w formie warsztatów na temat „Nowoczesne 
materiały opatrunkowe”, zorganizowane przez Komisję Naukowo- 
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-Szkoleniową OIA w Krakowie. Otwarcie: Wiceprezes ORA w Krako-
wie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

25–28.04.2016  Kraków – Dni Kariery organizowane przez samorząd studentów Wy-
działu Farmaceutycznego CM UJ. W debacie ze studentami 27 kwietnia 
udział wzięli Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz 
mgr farm. Effiom Uman-Ntuk

27.04.2016  Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Organizatorzy: OIA 
w Krakowie wraz z firmą Miralex

29.04.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

Zakończenie  
okresu edukacyjnego

Uprzejmie przypominam, że w 2016 roku zakończy się pięcioletni 

okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wyko-

nywania zawodu farmaceuty w 2006 i w 2011 roku. Obowiązek za-

liczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały 

zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do 

końca 2016 roku. Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia okresu 

edukacyjnego znajdują się na stronie internetowej OIA w zakładce 

„Szkolenia i Konferencje”.

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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walentynkowe spotkanie  
z seniorami zawodu

W niedzielę 7 lutego br. w pubie Kuranty w Krakowie odbył się Wieczór Wa-
lentynkowy z udziałem seniorów małopolskiej farmacji. Nasi starsi koledzy 
i koleżanki nie zawiedli: przybyło 45 osób. Jak stwierdzili, z satysfakcją przyjęli 
zaproszenie Okręgowej Rady Aptekarskiej, mając w pamięci poprzednie spotka-
nie w tym miejscu. Prezes Barbara Jękot przywitała wszystkich serdecznie i za-
prosiła do wysłuchania koncertu znanego krakowskiego barda Pawła Orkisza. 

Pan Paweł jak zwykle ze swego koncertu stworzył niepowtarzalne wido-
wisko słowno-muzyczne. Każda piosenka poprzedzona była jego refleksją, 
wspomnieniem, nawiązaniem do okazji, w jakich powstawały lub śpiewane były 
utwory, które prezentował tego wieczoru. Niezwykle wzruszająca była historia 
jego spotkania z żoną Bułata Okudżawy, która oczarowała go „osobowością 
i swymi zielonymi oczami”. 

Repertuar nawiązywał oczywiście do święta zakochanych. Były więc miłos- 
ne i nastrojowe polskie szlagiery kabaretowe i filmowe, wykonywane niegdyś 
m.in. przez Eugeniusza Bodo, a także utwory zagraniczne – Leonarda Cohena 
i Bułata Okudżawy. 

Paweł Orkisz pięknie mówił o potrzebie i znaczeniu miłości w każdym wieku. 
Zapraszał do wspólnego śpiewania, co zostało oczywiście z entuzjazmem przyję-
te. Dla uczestników spotkania to były piosenki młodości, znane z radia, telewizji 
i filmów. Przy lampce czerwonego wina i faworkach wszyscy świetnie się bawili. 
To był wyjątkowy wieczór. Nam – organizatorom – miło było patrzeć, jak senio-
rzy się cieszą ze wspólnego spotkania. Podziękowania z ich strony za imprezę 
traktujemy też jak zobowiązanie do kolejnych integracyjnych działań. Jest nam 
również niezwykle przyjemnie, że seniorzy farmaceuci ciągle czują się związani 
ze środowiskiem aptekarzy. 

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito
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Konkurs prac magisterskich

2 kwietnia 2016 roku na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego odbył się Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magi-
sterskich. Organizatorami konkursu były Krakowski Oddział Polskiego Towarzy-
stwa Farmaceutycznego i Sekcja Studencka Krakowskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”. 

W finale zaprezentowano siedem prac, napisanych w Katedrach: Farmako-
dynamiki, Chemii Farmaceutycznej, Mikrobiologii. 

Pierwsze miejsce zajęła, zdobywając nagrodę ufundowaną przez Okręgową 
Radę Aptekarską w Krakowie, mgr farm. Paulina Pater za pracę: Identyfikacja 
fenotypowa i genotypowa z uwzględnieniem wrażliwości na glikopeptydy oraz 
nanocząsteczki srebra, klinicznych szczepów izolowanych Staphylococcus epider-
midis od dzieci z oddziałów intensywnej terapii.

Pozostali wyróżnieni to:
• Paulina Pokorny – Ocena farmakokinetyki nowych pochodnych metyloksantyny 

u szczura;
• Joanna Włodek – Rola oksygenazy hemowej 1 w granulopoezie indukowanej 

podaniem G-CSF, u dzieci poddawanych chemioterapii toksycznej;
• Anna Furgała – Aktywność przeciwdrgawkowa nowych pochodnych pirolidyno- 

-2,5-dionu;
• Agnieszka Jankowska – Synteza nowych amidowych i hydrazynowych pochod-

nych 1,3-dimetylopuryno-2,6-dionu jako potencjalnych inhibitorów PDE7;
• Michał Abram – Nowe N-fenylopiperazynamidy kwasu 3-metoksypropionowego 

o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej;
• Anna Pasieka – Synteza nowych pochodnych 1,1-diokso-1,2-benzotiazol-3-onu 

jako potencjalnych ligandów wielofunkcyjnych.
Na uwagę zasługują bardzo wysoki poziom merytoryczny konkursu, spraw-

na organizacja i naukowa atmosfera.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w życiu 

zawodowym i prywatnym.
Prezes OrA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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V Mistrzostwa Polski Okręgowych 
Izb Aptekarskich w Piłce nożnej 
Halowej

23 kwietnia 2016 roku odbyły się jubileuszowe V Mistrzostwa Polski Okręgo-
wych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej, zorganizowane starym zwycza-
jem przez poprzedniego mistrza Polski, którym była Okręgowa Izba Aptekarska 
w Łodzi, przy współpracy Klubu Sportowego Hurtap Łęczyca.

Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę reprezentantów poszcze- 
gólnych izb aptekarskich. Do rywalizacji przystąpiło dziewięć drużyn piłkar-
skich: z Łodzi, Gdańska, Poznania, Szczecina, Bielska-Białej, Bydgoszczy, Ka-
towic, Wrocławia i oczywiście z Krakowa. W dniu poprzedzającym sportową 
rywalizację odbyło się losowanie grup eliminacyjnych:
• Grupa A: OIA Poznań, OIA Wrocław, OIA Gdańsk;
• Grupa B: OIA Łódź, OIA Kraków, OIA Bydgoszcz;
• Grupa C: OIA Katowice, OIA Szczecin, OIA Bielsko-Biała.

Nasza drużyna w pierwszym meczu bezproblemowo wygrała 3 : 1 z gospo-
darzami turnieju – OIA Łódź (bramki: Śmietana, Patrzałek, Wojciechowski), na-
stępnie po wyrównanym meczu zremisowała 1 : 1 (bramka: Knapik) z drużyną 
OIA Bydgoszcz. Efektem tych dwóch spotkań było zajęcie pierwszego miejsca 
w grupie eliminacyjnej.

W drugiej fazie turnieju rozegraliśmy dwa spotkania: w pierwszym wygrali-
śmy 2 : 1 (bramki: Wojciechowski, Krygowski) z drużyną OIA Gdańsk, a w drugim 
1 : 0 (bramka: Sarliński) pokonaliśmy drużynę OIA Szczecin, co zaowocowało  
grą w wielkim finale mistrzostw.

W meczu finałowym musieliśmy uznać wyższość drużyny OIA Katowice, któ-
rej ulegliśmy 1 : 3 (bramka: Śmietana). W walce przez dłuższy czas utrzymywał 
się wynik remisowy, a szala zwycięstwa przechyliła się na stronę kolegów ze 
Śląska w ostatnich minutach meczu.

W tegorocznych zawodach w barwach naszej drużyny wystąpili: Tomasz 
Płatek (bramkarz), Piotr Zając (kapitan drużyny) Hubert Sarliński, Piotr Knapik, 
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Konrad Śmietana, Dawid Panek, Marcin Gwóźdź, Michał Wojciechowski, Maciej 
Krygowski, Dawid Patrzałek, Arkadiusz Litwin, Filip Płoch, Karol Czaja (trener). 

Ostateczne wyniki mistrzostw: 1. miejsce: OIA Katowice; 2. OIA Kraków; 
3. OIA Poznań; 4. OIA Gdańsk; 5. OIA Szczecin; 6. OIA Łódź; 7. OIA Bydgoszcz; 
8. OIA Wrocław; 9. OIA Bielsko-Biała, zdyskwalifikowana za udział nieuprawnio-
nych zawodników.

Uczestnicy zawodów wytypowali najlepszego zawodnika turnieju, którym 
został Rafał Ludwig (OIA Katowice). Tytuł najlepszego bramkarza zdobył nasz 
kolega Tomasz Płatek (procentują mecze w Nowohuckiej Amatorskiej Lidze 
Futsalu, brawo!!!). Królem strzelców mistrzostw został Maciej Fik (OIA Gdańsk).

Obserwatorzy turnieju zauważyli wzrastający z roku na rok poziom rywa-
lizacji sportowej. Tym bardziej należy podkreślić, że nasza drużyna osiągnęła 
największy progres w historii wszystkich dotychczasowych turniejów.

Gratulujemy kolegom z Katowic wygrania tegorocznych mistrzostw i czeka-
my na organizację przyszłorocznych zawodów. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową rywalizację, a Prezesowi 
Wiktorowi Napiórze i łódzkiej OIA – za profesjonalne zorganizowanie zawodów 
wraz z oprawą artystyczną.

Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich kolegów z OIA w Krakowie, 
którzy byli uczestnikami zawodów, za zaangażowanie w grze, znakomity wynik 
sportowy i postawę w całodniowych zawodach.

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając,

uczestnik zawodów
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wizyta aptekarzy z niemiec

W dniach 3–5 maja gościliśmy w Krakowie grupę 26 kolegów i koleżanek ap-
tekarzy z Nadrenii Północnej-Westfalii, głównie mieszkańców Düsseldorfu. 
W trakcie krótkiego pobytu naszym gościom udało się zobaczyć Kazimierz 
i słynną Aptekę pod Orłem Tadeusza Pankiewicza – jedyną w getcie krakowskim 
w czasie okupacji hitlerowskiej. 

Spacerując ulicami Krakowa, w drodze do Rynku, goście wstępowali do aptek 
ogólnodostępnych w celu ich obejrzenia i porównania z aptekami w Niemczech. 
Zgodnie twierdzili, że apteki „na pierwszy rzut oka” niczym się nie różnią.

Przed zwiedzaniem Muzeum Farmacji cała grupa odpoczywała w przytul-
nych wnętrzach kawiarni w Sukiennicach. Tam też odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie: Prezes ORA mgr farm. 
Barbarą Jękot, Wiceprezesem ORA mgr. farm. Piotrem Zającem oraz członkiem 
Rady ORA dr. Przemysławem Szybką. W miłej atmosferze pytania zadawali 
głównie nasi goście. Byli bardzo ciekawi struktury własności aptek, tego, jak 
obecnie przedstawia się stosunek liczby aptek sieciowych do liczby aptek apte-
karzy. Ciekawiły ich też proporcje w zatrudnieniu personelu w aptekach (magi-
strów i techników). Kilku aptekarzy zapytało, czy nie znamy jakiegoś magistra 
farmacji, który zatrudniłby się w aptece w Niemczech, ponieważ potrzebują 
fachowego personelu. 

Jak się okazało w trakcie dalszych rozmów, nasi koledzy z Nadrenii oba-
wiają się zmian właścicielskich na rynku aptek. Po werdykcie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w maju 2009 roku apteki w Niemczech mogą się 
znajdować wyłącznie w posiadaniu aptekarzy, a liczbę aptek danego właści-
ciela ograniczono do czterech. Tym samym pokrzyżowano plany hurtowni, by 
wkroczyć na rynek z własnymi aptekami, jak to ma miejsce w Europie już od lat. 
Niemiecka grupa hurtowni zamierza wprowadzić we współpracy z aptekami 
punkty opatrujące otwarte rany, zwłaszcza u osób starszych, obniżając kasom 
chorych koszt takiego leczenia o połowę. Grupa ta działa poprzez swoją filię 
w sektorze aptek internetowych i wysyłkowych. Zamierza budować własne sieci 
aptek, np. pod marką DocMorris w Szwecji.

Na koniec spotkania zgodnie stwierdzono, że trwało ono za krótko, ponieważ 
wspólnych problemów do omówienia znalazłoby się dużo więcej. Mamy nadzie-
ję, że dojdzie do kolejnych spotkań.

Prezes OrA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Duszpasterstwo farmaceutów
7 maja 2016 roku w Kościele oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 nasz dusz-
pasterz odprawił eucharystię w intencji farmaceutów. Po mszy św. chętni wzięli 
udział w spotkaniu z ks. Wojciechem Kościelniakiem – misjonarzem z Tanzanii. 
Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu o jego działaniach w Kiabakari (region 
Tanzanii). Następnie ks. Wojciech opowiadał o tym, jak wygląda jego praca 
na misji, na której przebywa od 1990 roku. Jako największe osiągnięcia, obok 
zbudowania Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wymienił budowę zbiorników 
retencyjnych, założenie ośrodka zdrowia oraz centrum edukacyjno-formacyjne-
go pw. św. s. Faustyny z przedszkolem i szkołą podstawową. Kolejny projekt to 
uruchomienie szkoły średniej. Wszystkie działania ks. Kościelniaka nastawione 
są na danie szansy rozwoju dzieciom z Kiabakari i okolic. Ks. Wojciech zapoznał 
nas też z książką Między Taborem a Golgotą. Wspomnienia misjonarza, której jest 
autorem1. Wydawnictwo to stanowi owoc doświadczenia misyjnego i refleksji 
poczynionych w czasie pobytu w Afryce. Przybliża codzienność Afrykańczyków 
i jej problemy oraz pokazuje specyficzną mentalność Czarnego Lądu.

Ksiądz Kościelniak mówił też o organizacji ochrony zdrowia w Tanzanii 
i o tym, jakie są olbrzymie braki i dysproporcje z tym związane. Większość 
ludności ma minimalne szanse skorzystania z profesjonalnego leczenia, ale też 
niewielki procent najbogatszych mieszkańców może się leczyć w warunkach na 
poziomie światowym. Wielkim problemem w Tanzanii (ale nie tylko – w całej 
Afryce) są leki fałszowane. Wprawdzie na obrót lekami podmioty muszą mieć 
zgodę państwa, lecz kontrola źródeł zaopatrzenia jest niewielka. Władze pań-
stwowe nadzorują jedynie część kanałów dystrybucyjnych leków i dotyczy to 
medykamentów dostarczanych do instytucji podlegających państwu, np. pań-
stwowych szpitali. Brakuje też laboratoriów kontroli leków, które badałyby skład 
leków pozostających w obrocie. „Fałszywki” są doskonale podrobione: zarówno 
opakowania, jak i tabletki do złudzenia przypominają oryginalne. Jedynie znacz-
nie niższa cena może sugerować, że mamy do czynienia z lekiem sfałszowanym. 
Problem dotyczy ponad 30% wszystkich leków znajdujących się w obrocie. 

Spotkanie trwało wyjątkowo długo – wychodziliśmy z niego po 21.00, nie 
chcąc nadużywać gościnności gospodarzy, choć tematów do rozmowy było jesz-
cze sporo.

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

1  W. Kościelniak, Między Taborem a Golgotą. Wspomnienia misjonarza, Kraków 2010.
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leki recepturowe, cz. I

Niewątpliwie receptura apteczna jest coraz mniej znacząca w obrocie aptek, 
jednak nie zmienia to faktu, że wykonywanie leków recepturowych zaliczane 
jest do usług farmaceutycznych świadczonych przez aptekę. Ponieważ ostatnio 
prowadzone kontrole inspektorów farmaceutycznych wykazały wiele uchy-
bień zarówno przy wykonywaniu leków recepturowych, jak i w wyposażeniu 
pomieszczeń recepturowych, warto przypomnieć przepisy regulujące te kwe-
stie.

Wykonywania leków recepturowych uczymy się na studiach i może się wyda-
wać, że zdobyta wiedza i umiejętności całkowicie wystarczą. Niestety dochodzą 
do tego przepisy prawne regulujące sprawy związane z recepturą, a tych próżno 
szukać w jednym dokumencie, stąd pomysł, by w tym opracowaniu uporządko-
wać całość zagadnień związanych z lekami recepturowymi. 

Ustawa prawo farmaceutyczne1 określa, że lekiem recepturowym jest pro-
dukt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej oraz że 
usługę farmaceutyczną stanowi m.in. sporządzanie leków recepturowych, w ter-
minie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przy-
padku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej 
„wydać natychmiast” – w ciągu 4 godzin2.

Warunki sporządzania leków recepturowych i aptecznych, w tym w wa-
runkach aseptycznych, określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadze-
nia apteki3.

Surowce farmaceutyczne przeznaczone do sporządzania leków recepturo-
wych i aptecznych oraz produktów homeopatycznych należy przechowywać 
w opakowaniach fabrycznych lub w naczyniach odpowiadających ich właściwoś- 
ciom i zabezpieczających je przed szkodliwym wpływem światła, wilgoci oraz 

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: u.p.f.

2  Art. 86 ust. 2 pkt 2 u.p.f.
3  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawo-

wych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565).
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kurzu, a także przed przenikaniem do nich obcych zapachów. Należy szczególnie 
zwracać uwagę na przechowywanie substancji lotnych, sublimujących (kamfora, 
mentol, jod) lub barwnych (fiolet gencjany, błękit metylenowy). 

Surowce muszą być opatrzone czytelnym i trwałym napisem zawierającym 
następujące dane:
• nazwę surowca farmaceutycznego;
• nazwę wytwórcy i podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu 

leczniczego na rynek (podmiot odpowiedzialny);
• numer serii;
• termin ważności.

Jeżeli surowce przechowujemy w naczyniach niebędących fabrycznymi opa-
kowaniami, należy je oznakować następująco:
• białym napisem na czarnym tle otoczonym czerwoną obwódką – surowce bę-

dące środkami odurzającymi;
• białym napisem na czarnym tle otoczonym białą obwódką – surowce będące 

środkami bardzo silnie działającymi;
• czerwonym napisem na białym tle otoczonym czerwoną obwódką – surowce 

będące środkami silnie działającymi;
• czarnym napisem na białym tle otoczonym czarną obwódką – pozostałe su-

rowce.
Leki recepturowe wykonywane są w izbie recepturowej przez osoby upraw-

nione. Do ich sporządzenia należy stosować surowce farmaceutyczne o potwier-
dzonej jakości lub leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne 
przy sporządzaniu leków recepturowych, określone w załączniku do rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 roku4. 

Opakowanie leku recepturowego musi być zaopatrzone w etykietę apteczną 
zawierającą następujące dane:
• adres apteki oraz jej nazwę, o ile apteka ją posiada;
• skład leku (z wyjątkiem sytuacji, gdy wystawiający receptę zamieścił adnota-

cję „wydać opis bez składu”);
• sposób użycia leku lub produktu;
• datę sporządzenia leku lub produktu.
• imię i nazwisko osoby, dla której lek jest przeznaczony;
• imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
• czytelny podpis osoby sporządzającej lek.

4  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które 
mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków receptu-
rowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1259).
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W zależności od sposobu użycia etykietę apteczną należy dodatkowo ozna-
kować:
• napisem czarnym na białym tle z dodatkowym oznaczeniem „do użytku we-

wnętrznego” – dla leków przeznaczonych do użytku wewnętrznego;
• napisem czarnym na pomarańczowym tle z dodatkowym oznaczeniem „do 

użytku zewnętrznego” – dla leków przeznaczonych do użytku zewnętrznego;
• emblematem oka dla ocznych: leków recepturowych, leków aptecznych i pro-

duktów homeopatycznych;
• napisem ostrzegawczym „Trucizna” – dla leków i produktów przeznaczonych 

do użytku zewnętrznego, w których skład wchodzą środki bardzo silnie dzia-
łające.

Ponadto należy podać:
• dane o szczegółowych warunkach przechowywania;
• dane o sposobie stosowania.

Apteka musi prowadzić ewidencję wykonywanych w niej leków recepturo-
wych. Rozporządzenie nie określa, w jaki sposób ma być ona tworzona (może to 
być zeszyt), powinna jednak zawierać następujące dane: 
• datę i czas przyjęcia recepty do realizacji;
• datę i czas sporządzenia leku recepturowego;
• numer kontrolny recepty;
• imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.

To, jak powinna zostać wyposażona izba recepturowa apteki ogólnodostęp-
nej, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku5. 
Muszą się tam znajdować urządzenia umożliwiające sporządzanie leków w po-
staciach farmaceutycznych wykonywanych w aptekach. Podstawowe wyposaże-
nie apteki ogólnodostępnej stanowią w zakresie receptury:
• loża recepturowa kryta tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemi-

kalia;
• wagi wielozakresowe, których parametry określają odrębne przepisy;
• stół kryty tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia;
• aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z odpowiednio zabezpieczonym 

odbieralnikiem, jeżeli apteka wytwarza wodę oczyszczoną;
• szkło do przygotowywania leków recepturowych;
• odpowiednio oznakowane naczynia i utensylia recepturowe do przygotowy-

wania leków recepturowych, z wydzieleniem naczyń i utensyliów dla środków 
z grupy bardzo silnie działających;

5  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1395).
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• termometry i higrometry w pomieszczeniach, w których przechowuje się su-
rowce lub sporządza leki recepturowe.

Surowce termolabilne powinny być przechowywane w lodówkach zaopa-
trzonych w termometry.

Surowce farmaceutyczne będące środkami odurzającymi, substancjami psy- 
chotropowymi, prekursorami kategorii 1 muszą być przechowywane w aptece 
w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą, podmianą oraz zniszczeniem. 
Środki odurzające grup I-N i II-N, substancje psychotropowe grupy II-P należy 
przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, w zamknię-
tych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych trwale do ścian lub 
podłóg pomieszczenia, w miejscu niedostępnym dla pacjentów6.

Oddzielnie przechowuje się również surowce bardzo silnie działające (wy-
kaz A w Farmakopei Polskiej X).

Jeżeli apteka sporządza leki w warunkach aseptycznych, to podstawowe jej 
wyposażenie stanowią ponadto:
• loża z nawiewem laminarnym do przygotowywania leków w warunkach asep-

tycznych, umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu lub izbie recepturowej;
• sterylizator.

Pomieszczenia apteki przeznaczone na izbę recepturową i zmywalnię muszą 
posiadać odpowiednie urządzenia wentylacyjne, zapewniające minimum dwu-
krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

W lokalu apteki ogólnodostępnej należy zapewnić możliwość korzystania 
z obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury fachowej.

Wagi wielozakresowe powinny mieć aktualne legalizacje. Potwierdzenie lega-
lizacji stanowi naklejona cecha: cyframi rzymskimi określony jest miesiąc, a arab-
skimi dwie ostatnie cyfry roku. Legalizacja nowych wag ważna jest przez trzy lata 
od 1 stycznia następnego roku po dacie produkcji wagi. Ponowna legalizacja jest 
ważna przez 25 miesięcy od daty na naklejce legalizacyjnej, jeżeli na wadze są ce-
chy. Każde uszkodzenie cech zabezpieczających lub legalizacyjnych oznacza utratę 
legalizacji. Świadectwo legalizacji w formie pisemnej może być, ale nie musi. Nikt 
nie ma prawa zakwestionować ważności legalizacji na podstawie jego posiadania 
bądź braku. Świadectwo jest tylko dodatkowym dokumentem potwierdzającym 
legalizację, a o samej legalizacji wagi świadczą cechy legalizacyjne na wadze7.

Opracowała mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

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

7  Legalizacja wag, http://www.ostwag.pl/legalizacja-wag-pm-8.html, dostęp: 15.05.2016.
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Skład jednej tabletki: nasienie kasztanowca (Hippocastani semen) – 340 mg.  
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 10 mg escyny. Przeciwwskazania: Niewydolność nerek lub 
wątroby. Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Leki z natury skuteczne

Tabletki uspokajające Labofarm®

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

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

Tabletki przeciw niestrawności Labofarm®

 Tradycyjnie wskazany w dolegliwościach związanych z zaburzeniami  
procesu trawienia, takimi jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia,  
zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.
Produkt złożony. Tabletka. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korę kruszyny lub związki antranoidowe, korzeń mnisz-
ka lub inne rośliny rodziny astrowatych (Asteraceae, dawnej złożonych - Compositae), a także nadwrażliwość na którykol-
wiek z pozostałych składników leku, niedrożność, zwężenie lub atonia (zastój) jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, 
schorzenia zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieustalonej 
etiologii, stan odwodnienia połączony z utratą elektrolitów niedrożność lub zwężenie dróg żółciowych, choroby wątroby, 
kamica żółciowa, czynna choroba wrzodowa, żołądka i dwunastnicy, inne choroby dróg żółciowych. Nie należy stosować 
u dzieci poniżej 12 lat. 

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

Hiposem® – lek na żylaki

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

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 

stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

Tradycyjnie wskazany do stosowania:
 w przewlekłej niewydolności żylnej  w żylakowatości

Skład tabletki: kora dębu (Quercus cortex) - 370 mg.  
Wskazania: Tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek.  
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie.

Lek zwalcza biegunkę działając:  
 ściągająco  przeciwzapalnie  przeciwdrobnoustrojowo

Senefol®

Skład tabletki: liść i owoc senesu - 300 mg. Przeciwwskazania: Niedrożność i zwężenie jelit, ato-
nia, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalne schorzenia jelit, bóle brzucha niewiadomego pochodze-
nia, stan odwodnienia połączony z utratą elektrolitów. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

– lek na zaparcia
Zwiększa perystaltykę jelit  Działa w jelicie grubym, w miejscu dolegliwości 

 Efekt przeczyszczający w odpowiednim czasie, po 8-12 godz.

Quecor® – lek na biegunkę

wszechobecna reklama leków  
dostępnych bez recepty  
oraz suplementów diety

W marcu 2015 roku „Gazeta Wyborcza” opublikowała dane dotyczące wydat-
ków na reklamę w 2014 roku. Reklama farmaceutyków plasuje się na drugim 
miejscu (870,9 mln zł)1.

Wydatki na reklamę produktów farmaceutycznych ciągle rosną. Z raportu 
firmy Kantar Media wynika, że w 2015 roku był to największy rynek reklamy 
w Polsce. Firmy z branży farmaceutycznej wydały w 2015 roku na reklamę le-
ków OTC (over-the-counter, czyli dostępnych bez recepty lekarskiej) 4,30 mld zł: 
w telewizji – 2,82 mld zł, w stacjach radiowych – 1,12 mld zł, w gazetach i maga-
zynach – 0,36 mld zł. To zatrważające dane. 

Nie ma żadnego powodu, żeby Polska była jedynym krajem w Europie, w któ-
rym największym rynkiem reklamowym jest rynek reklamy produktów farma-
ceutycznych. Konsekwencją wszechobecnej reklamy leków OTC są nadmierna 
ich konsumpcja, nadużywanie, polipragmazja oraz lekomania. Negatywne skutki 
mogą być bardzo poważne, a czasem nieodwracalne (przykładowo: przypadki 
śmiertelne po przedawkowaniu paracetamolu, który jest substancją aktywną 
zawartą w wielu lekach o różnych nazwach handlowych).

Polska należy do krajów europejskich o jednej z największych konsumpcji le-
ków OTC. Sprzedaż tej kategorii produktów z roku na rok dynamicznie rośnie. Jak 
wynika z danych IMS, w 2014 roku rynek leków OTC w Polsce wynosił 9,24 mld zł  
wartościowo, natomiast ilościowo było to 688 mln opakowań (przykładowo: 
Rutinoscorbin – 14 mln opakowań). W 2015 roku było to już: wartościowo – 
9,89 mld zł, ilościowo – 722 mln opakowań. 

1  I. Sudak, My, Polacy, lekomani. Rekordowe wydatki na leki, groźne skutki reklam, 
5.03.2015, http://wyborcza.pl/1,76842,17513743,My__Polacy__lekomani__Rekordowe_ 
wydatki_na_leki__grozne.html, dostęp: 23.04.2016.



Skład jednej tabletki: nasienie kasztanowca (Hippocastani semen) – 340 mg.  
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 10 mg escyny. Przeciwwskazania: Niewydolność nerek lub 
wątroby. Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Leki z natury skuteczne

Tabletki uspokajające Labofarm®

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

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

Tabletki przeciw niestrawności Labofarm®

 Tradycyjnie wskazany w dolegliwościach związanych z zaburzeniami  
procesu trawienia, takimi jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia,  
zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.
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kamica żółciowa, czynna choroba wrzodowa, żołądka i dwunastnicy, inne choroby dróg żółciowych. Nie należy stosować 
u dzieci poniżej 12 lat. 

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

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 

stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

Tradycyjnie wskazany do stosowania:
 w przewlekłej niewydolności żylnej  w żylakowatości

Skład tabletki: kora dębu (Quercus cortex) - 370 mg.  
Wskazania: Tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek.  
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie.

Lek zwalcza biegunkę działając:  
 ściągająco  przeciwzapalnie  przeciwdrobnoustrojowo

Senefol®

Skład tabletki: liść i owoc senesu - 300 mg. Przeciwwskazania: Niedrożność i zwężenie jelit, ato-
nia, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalne schorzenia jelit, bóle brzucha niewiadomego pochodze-
nia, stan odwodnienia połączony z utratą elektrolitów. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

– lek na zaparcia
Zwiększa perystaltykę jelit  Działa w jelicie grubym, w miejscu dolegliwości 

 Efekt przeczyszczający w odpowiednim czasie, po 8-12 godz.

Quecor® – lek na biegunkę
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Nadmierna konsumpcja leków niesie liczne zagrożenia dla zdrowia i życia: 
niekontrolowane kombinacje lekowe obarczone są dużym ryzykiem wystąpienia 
niekorzystnych interakcji, wzrasta częstość powikłań polekowych, 6–13% hos- 
pitalizacji spowodowanych jest błędami lekowymi.

nadmierna reklama suplementów diety

Wartość rynku suplementów diety w Polsce jest szacowana na około 3 mld zł 
rocznie. W 2015 roku zakupiono około 190 mln opakowań takich produktów. 
Z prawnego punktu widzenia suplementy diety są specyficzną kategorią środ-
ków spożywczych, których celem jest uzupełnianie normalnej diety. Występują 
w postaci tabletek, kapsułek, saszetek, czyli mają formę i postać taką jak leki, ale 
to jest jedyne podobieństwo. 

Z samej swojej definicji suplementy tylko uzupełniają dietę, natomiast tyl-
ko leki – jak sama nazwa wskazuje – leczą. Suplementy diety nie są lekami, nie 
leczą ani nie zapobiegają chorobom. Wszystkie leki przed zarejestrowaniem 
i wprowadzeniem do obrotu przechodzą badania kliniczne, w których zostają 
udowodnione ich skuteczność oraz ich działanie lecznicze lub profilaktyczne. 
W celu zapewnienia należytej jakości oraz bezpieczeństwa stosowania leków ich 
wytwarzanie stale nadzoruje inspekcja farmaceutyczna. 

W przypadku suplementów diety wystarczy jedynie poinformować Głów-
nego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu danego produktu do obrotu, 
podając, jakie składniki, w jakiej ilości i w jakiej formie w nim występują. Nie 
jest wymagana dokumentacja potwierdzająca jakość oraz deklarowane efekty 
działania. Podobnie jak leki OTC również suplementy diety są bardzo szeroko 
i bardzo często reklamowane.

Należy podkreślić, że suplementy diety nie są „cudownym” środkiem, lecz 
jedynie środkiem spożywczym. To nie znaczy, że ich nadmiar nie może być szko-
dliwy.

Potas też można przedawkować

Należy zwrócić szczególną uwagę na suplementy diety zawierające w swoim 
składzie: 
1. Witaminy A, D, E, K – są rozpuszczalne w tłuszczach, więc można je przedaw-

kować. Mają zdolność do gromadzenia się w tkance tłuszczowej i dlatego ich 
poziom w organizmie może osiągnąć nawet wartości toksyczne, prowadzące 
do uszkodzenia wątroby. 
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2. Kwasy tłuszczowe omega-3 – mogą zwiększać ryzyko krwawienia, gdy jed-
nocześnie zażywane są leki zmniejszające krzepliwość krwi, a także kwas 
acetylosalicylowy stosowany w chorobach układu sercowo-naczyniowego.

3. Preparaty potasu – można przedawkować potas, jeśli stosuje się je nadmier-
nie oraz w skojarzeniu z niektórymi grupami leków. Szczególną ostrożność 
powinny zachować osoby przyjmujące leki stosowane w nadciśnieniu tęt-
niczym oraz niektóre leki z grupy tzw. oszczędzających potas. W przypadku 
zażywania leków z tych grup nie należy samodzielnie podejmować decyzji 
o suplementacji potasu, ponieważ jego zbyt wysoki poziom może powodo-
wać śmiertelne zaburzenia rytmu serca. Preparatów potasu nie powinny też 
samodzielnie przyjmować osoby z niewydolnością nerek.
W Stanach Zjednoczonych w październiku 2015 roku zostały opublikowa-

ne wyniki badania przeprowadzonego w 63 oddziałach ratunkowych różnych 
szpitali. Stwierdzono, że rocznie około 23 tys. pacjentów trafia na oddziały ra-
tunkowe z powodu wystąpienia poważnych działań niepożądanych po zażyciu 
suplementów diety2.

Jak firmy manipulują przekazem reklamowym

Firmy farmaceutyczne nadużywają techniki umbrella brandingu (znaków pa-
rasolowych). Strategia ta polega na sprzedaży całych linii produktowych pod 
jednym znakiem towarowym, tzw. parasolowym. Pod tym samym znakiem 
sprzedawane są zarówno produkty lecznicze, jak i suplementy diety czy wyroby 
medyczne. Strategia umbrella brandingu na rynku farmaceutycznym budzi wiele
wątpliwości prawnych, w szczególności w przedmiocie dopuszczalnego zakresu 
upodabniania do siebie produktów należących do różnych kategorii. Niesie to 
poważne obawy o bezpieczeństwo konsumentów i pacjentów. Należy podkre-
ślić, że konsument leków znacznie różni się od konsumenta standardowego, 
gdyż jest często osobą chorą i w związku z tym bardziej podatną na sugestie 
reklamowe i mniej krytyczną. Stosowanie jednolitego znaku towarowego czy też 
analogicznego wzoru graficznego dla produktu leczniczego i suplementu diety 
wprowadza konsumentów w błąd co do charakterystyki suplementu diety – 
mogą pomylić suplement diety z produktem leczniczym. 

Z praktycznego punktu widzenia taka pomyłka może polegać na:
• nabyciu przez konsumenta suplementu diety w przekonaniu, że kupuje 

produkt leczniczy, który chciał nabyć (np. ze względu na identyczny znak 

2  A.I. Geller i in., Emergency department visits for adverse events related to dietary supple-
ments, „The New England Journal of Medicine” 2015, no. 373, s. 1531–1540.
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towarowy i kolorystykę opakowania konsument pomyli suplement diety 
z produktem leczniczym);

• nabyciu przez konsumenta suplementu diety w przekonaniu, że skoro jego 
znak towarowy i kolorystyka opakowania są podobne do znaku i opakowania 
produktu leczniczego, ma on takie samo działanie terapeutyczne jak produkt 
leczniczy;

• nabycie przez konsumenta produktu leczniczego w przekonaniu, że kupuje 
suplement diety, który chciał nabyć (np. ze względu na oznakowanie produktu 
leczniczego bardzo podobne do oznakowania suplementu diety; jest to poten-
cjalnie najniebezpieczniejsza sytuacja).

Ryzyko błędu konsumenta znacząco zwiększa wspólna reklama produktu 
leczniczego i suplementu diety, szczególnie jeśli oznaczone są one tym samym 
znakiem towarowym. Konsument może bowiem wyciągnąć z tego wniosek, że 
w rzeczywistości takie produkty są wzajemnie wymienne.

Stosowanie techniki umbrella brandingu do oznaczenia produktu lecznicze-
go oraz suplementu diety może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji określo-
ny w art. 10 oraz w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji3. Ponadto może także być nieuczciwą praktyką 
rynkową w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym4 (zgodnie z art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 
nieuczciwą praktyką rynkową jest w szczególności praktyka rynkowa wprowa-
dzająca w błąd)5.

lokowanie produktu

Niektóre firmy farmaceutyczne nie ograniczają się tylko do reklamy. Część pro-
ducentów leków OTC oraz suplementów diety weszła w sponsoring programów 
telewizyjnych, w których występuje tzw. lokowanie produktów. Lokowanie pro-
duktu to jedno z narzędzi marketingowych. Polega na nawiązaniu do produktu 
w środku przekazu w taki sposób, żeby przemawiał on do podświadomości 
odbiorcy i zachęcał go do używania, bez oczywistej i otwartej reklamy. Firma 

3  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

4  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym (Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206).

5  M. Roszak, Granice stosowania praktyki umbrellabrandingu (znaków parasolowych) na 
rynku farmaceutycznym [w:] Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej, 
red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, „Zarys Prawa Własności Inte-
lektualnej”, t. 4, Warszawa 2013.
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Aflofarm sponsoruje jeden z programów typu „talent show”. W trakcie emisji 
odcinków lokowane będą różne marki preparatów6.

Profesjonalna informacja dla konsumentów i pacjentów

Fundacja „My Pacjenci” wspólnie z portalem ZnanyLekarz.pl przeprowadziła 
badanie, którego celami były ocena relacji między lekarzami i pacjentami w ga-
binecie lekarskim oraz próba zbadania obecnej sytuacji w zakresie świadomego 
uczestnictwa i zaangażowania pacjentów w proces leczenia (empowerment), 
a także zainicjowanie systematycznych obserwacji zjawisk określanych w litera-
turze anglosaskiej jako pacjentocentryzm (patient-centered care). 

Najpopularniejszym źródłem pozyskiwania informacji o problemie zdrowot-
nym przez pacjentów przed wizytą u lekarza okazał się internet. Korzysta z nie-
go aż 78,2% ankietowanych pacjentów. Kolejno pacjenci najczęściej konsultują 
swoje problemy zdrowotne z rodziną lub znajomymi oraz korzystają z książek. 
Tylko nieliczni uzyskują informacje od osób wykonujących zawody medyczne 
(farmaceuta – 6,2%, pielęgniarka – 3,8%, lekarz – 0,8%)7.

Istnieje potrzeba zwiększenia poziomu wiedzy konsumentów na temat 
istoty tej kategorii produktów (leków OTC oraz suplementów diety). Ponieważ 
najpopularniejszym źródłem informacji dla pacjentów jest internet, konieczna 
jest szeroka akcja w tym zakresie, np. taka, jaka została przeprowadzona w Wło-
szech. Włoskie ministerstwo zdrowia opracowało autoryzowany i profesjonalny 
portal informacyjny z rzetelnymi i zrozumiałymi dla konsumentów i pacjentów 
informacjami o samoleczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem leków dostęp-
nych bez recepty (OTC) oraz suplementów diety.

nieefektywny nadzór

Problem ignorowania przepisów dotyczących reklamy suplementów diety zo-
stał zauważony dopiero w ubiegłym roku. 21 października 2015 roku Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Główny Inspektor Sanitarny 
wystosowali pismo do 315 producentów i dystrybutorów suplementów diety8. 

6  Aflofarm sponsorem IV edycji „Disco Star” w Polo TV, 17.03.2016, https://www.signs.
pl/aflofarm-sponsorem-iv-edycji-_disco-star_-w-polo-tv,27872,artykul.html, dostęp: 
23.04.2016.

7  M. Libura i in., Lekarze i pacjenci w Polsce – model relacji w gabinecie lekarskim AD 2016. 
Raport z badania opinii lekarzy i pacjentów, https://mypacjenci.org/images/raporty/
Empowerment_RAPORT.pdf, dostęp: 24.05.2016.

8  http://oia.krakow.pl/storage/20160408_Polocard_Magnez_STOP.pdf, dostęp: 23.04.2016.
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Odpowiedziało 140 firm, natomiast tylko 49 producentów i dystrybutorów 
zadeklarowało dokonanie weryfikacji treści reklam. Należy podkreślić, że aż 
175 firm zignorowało pismo i nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 

Dowodzi to, że nadzór sprawowany przez GIS oraz UOKiK jest niewystar-
czający oraz nieefektywny. W piśmie wskazano, że „[…] działania o charakterze 
samoregulacyjnym pozwolą uniknąć sytuacji, w której dochodzi do konieczności 
interwencji o charakterze władczym”. Zdumiewający jest fakt, że właściwe or-
gany administracji publicznej zwracają się jedynie z apelem, zamiast skorzystać 
z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W obecnej sytuacji w celu wyeliminowania dużych nieprawidłowości wy-
stępujących w reklamach suplementów diety należy skutecznie wykorzystywać 
narzędzia do walki z nieuczciwymi firmami. UOKiK może prewencyjnie zatrzy-
mać emisję reklamy, jeżeli uzna, że wprowadza klientów w błąd. Może zażądać 
wycofania z rynku podejrzanego produktu, może nałożyć karę w wysokości do 
10% obrotu za niewłaściwą reklamę. W styczniu 2016 roku UOKiK nałożył karę 
6,5 mln zł na mBank za to, że ten nie uwzględniał ujemnej stopy LIBOR. Dlaczego 
Urząd nie stosuje tych narzędzi wobec nieuczciwych firm produkujących suple-
menty diety? Minister Zdrowia, który sprawuje nadzór nad GIS, nie reaguje. Czy 
zrobi coś w tej sprawie? Nie wiemy.

„nowy magnez od Polocardu”

Dobitnym przykładem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów jest wpro-
wadzenie do obrotu Polocardu Magnez w grudniu 2015 roku, a więc po tym, jak 
GIS oraz Prezes UOKiK wystosowali wspomniane pismo. Komisja Etyki Rekla-
my orzekła, że w spocie reklamującym Polocard naruszono kodeks branżowy 
w dwóch punktach: wykorzystano zbyt daleko idący skrót myślowy, mówiący, 
że przyjmowanie promowanego leku zażegna problem chorób układu sercowo-
-naczyniowego, oraz wzmocniono ten przekaz odwołaniem się do strachu przed 
chorobą i śmiercią. 

Komisja zaleciła producentowi modyfikację spotu, tak aby jednoznacznie 
zapoznawał odbiorcę z samym zagrożeniem, jak również przedstawiał „[…] róż-
ne działania profilaktyczne mające na celu obniżenie ryzyka zachorowania na 
choroby układu sercowo-naczyniowego, nie sugerując, że już samo regularne za-
żywanie reklamowanego specyfiku, bez działań dodatkowych, jak zmiana trybu 
życia, badania etc., niweluje problem”. 

W spocie reklamowym Polocard Magnez padają słowa: „ja biorę ten nowy 
magnez od Polocardu”, nie wspomina się natomiast o tym, że jest to suplement 
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diety. Należy podkreślić, że suplementy diety nie mogą być przedstawiane na 
podobieństwo produktów leczniczych.

Konsumenci oraz pacjenci poddawani są obecnie wpływowi wszechobecnej 
reklamy leków OTC oraz suplementów diety. Uważam, że mamy do czynienia 
z „umyślną ślepotą”: wszyscy widzą, że coś jest nie tak, ale nikt nie ma odwa-
gi, żeby powiedzieć to głośno. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne byłoby 
wprowadzenie odpowiednich zapisów w ustawie Prawo farmaceutyczne9 oraz 
w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia10, które ograniczą reklamę 
leków OTC oraz suplementów diety w mediach.

Na zakończenie dwa krótkie cytaty. Molier napisał: „Ludzie umierają na 
lekarstwa, nie na choroby”. Paracelsus, zwany ojcem medycyny nowożytnej, 
stwierdził: „Wszystko jest trucizną, a decyduje tylko dawka”. Dotyczy to wielu 
produktów, które można zjeść lub wypić, w tym leków OTC i suplementów diety.

Piśmiennictwo u autora.

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

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

10   Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 594).
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Magister farmacji Anna  
Badzińska-Chojnacka 

Anna Badzińska-Chojnacka ukończyła Wydział Farmaceutyczny Akademii Me-
dycznej w Krakowie w 1981 roku, a dyplom pierwszego stopnia specjalizacji far-
macja apteczna uzyskała w 2000 roku. Ponadto jest absolwentką studiów pody-
plomowych na Wydziale Dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brała 
udział w licznych szkoleniach z zakresu farmacji, marketingu oraz zarządzania. 
Posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydane przez Okręgową Izbę 
Aptekarską w Krakowie.

W latach 1981–1990 była pracownikiem naukowym Akademii Medycznej 
w Krakowie. W trakcie pracy ukończyła roczny staż apteczny.

Swoją przygodę z biznesem rozpoczęła w 1982 roku, zakładając własną fir-
mę Herbanna, produkującą kosmetyki i zajmującą się ich ogólnopolską dystry-
bucją. Od 1990 roku jest współwłaścicielką firmy Hygieia, którą prowadzi wraz 
z mężem i synami. Nazwa firmy pochodzi od patronki farmacji – Hygiei, w sztuce 
zwykle przedstawianej jako młoda kobieta trzymająca czarę, z której pije wąż. 
Symbolizuje ona ciągłą samoodnowę życia, ozdrowienie, długowieczność oraz 
uzdrawianie. 

W ciągu kilkudziesięciu lat Annie Badzińskiej-Chojnackiej udało się zbudować 
firmę o solidnych podstawach i bardzo dużej dynamice rozwoju. W skład Hygiei 
wchodzą: sieć aptek, hurtownia farmaceutyczna oraz apteka internetowa. Firma 
prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną produktów leczniczych, szczepionek, 
środków higieny, suplementów diety, kosmetyków, dermo- i nutrikosmetyków, 
materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego. Sprowadza również leki na 
import docelowy, umożliwiając w ten sposób pacjentom zdobycie potrzebnych 
leków, nierzadko ratujących życie. Współpracuje z aptekami, domami pomocy 
społecznej, szpitalami, sklepami medycznymi zielarsko-medycznymi, zakładami 
opieki zdrowotnej i innymi placówkami służby zdrowia.

Firma może się także poszczycić posiadaniem w jednej ze swoich placówek 
innowacyjnego rozwiązania w postaci robota podawczego, ułatwiającego ekspe-
dycję leków przez farmaceutów. 
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Jak podkreśla mgr Anna Badzińska-Chojnacka, główny cel firmy stanowi do-
bro pacjenta i dlatego największy nacisk kładzie się na wysoki standard obsługi 
osób przychodzących do aptek. Podstawą sukcesu są przede wszystkim praca 
zespołowa całego personelu Hygiei oraz organizacja i komunikacja wewnątrz-
firmowa. Firma nie tylko szczyci się doskonale wykształconym i fachowym per-
sonelem, ale także daje możliwość ciągłego rozwoju, organizując szkolenia na 
temat nowych leków, innowacyjnych metod leczenia i dermokosmetyków. Or-
ganizowane są również szkolenia podnoszące kwalifikacje personelu z zakresu 
wdrażania prawidłowych technik sprzedaży, niezbędnych w codziennej pracy 
każdego farmaceuty.

Firma Hygieia od lat bierze udział w prestiżowych programach potwierdza-
jących jej wiarygodność i rzetelność jako partnera biznesowego oraz pomyślnie 
przechodzi coroczną weryfikację. Jednym z takich programów jest Program 
Gospodarczo-Konsumencki „Biała Lista”. Firma od 2002 roku nieprzerwanie 
otrzymuje certyfikaty i statuetki Solidnej Firmy. W programie „Rzetelna Firma” 
w 2015 roku po raz piąty otrzymała Złoty Certyfikat Rzetelności i dzięki temu 
uzyskała Diamentowe Wyróżnienie. Tytuł „Rzetelnej Firmy” potwierdzony Zło-
tym Certyfikatem Rzetelności jest najlepszą rekomendacją, jaką może zdobyć 
przedsiębiorca. Firma Hygieia od 2004 roku zajmuje również miejsca w rankin-
gu najlepiej rozwijających się firm „Gazele Biznesu”. 

Anna Badzińska-Chojnacka nie ograniczała się jedynie do działań bizneso-
wych. Od czasu pracy na uczelni publikowała artykuły naukowe i popularnona- 
ukowe. Jej dorobek to około 40 tekstów naukowych z zakresu historii farmacji 
zamieszczonych w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych 
oraz szereg artykułów popularnonaukowych na temat promocji zdrowia i zioło-
lecznictwa opublikowanych w krajowych czasopismach i gazetach codziennych.

Właścicielka Hygiei wyznaje prostą zasadę, że „największym szczęściem jest 
dzielić się z innymi swoim sukcesem”. Tę zasadę konsekwentnie stosuje w ży-
ciu. Firma mocno angażuje się w pomoc lokalnym społecznościom. Mgr Anna  
Badzińska-Chojnacka jest mecenasem imprez charytatywnych, filantropem, 
wspiera domy pomocy społecznej, hospicja, domy dziecka, fundacje i stowa-
rzyszenia, udzielając pomocy materialnej i rzeczowej osobom potrzebującym. 
Lista jej działań charytatywnych jest długa. Firma wspomagała finansowo PCK, 
Fundację im. Brata Alberta, studenckie wyprawy naukowe organizowane przez 
Wydział Farmaceutyczny CM UJ. Wspierała działania na rzecz Monaru i dzieci 
poprzez finansowanie wyjazdów wakacyjnych Fundacji Burego Misia. Sponso-
rowała Krakowskie Spotkania Artystyczne „Gaudium”, finansowała Fundację 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
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Za swe działania charytatywne Anna Badzińska-Chojnacka otrzymała wiele 
podziękowań i wyróżnień, w tym wyróżnienie „Człowiek Wielkiego Serca” przy-
znane przez Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta z Izdebnika i „Podzię-
kowanie Fundacji Dzieci Głęboko Upośledzonych”.

W 2016 roku wygrała plebiscyt „Gazety Krakowskiej” i uzyskała tytuł „Czło-
wiek Roku 2015”. Dla bohaterki artykułu był to ogromny zaszczyt. W obliczu 
takiego wyróżnienia przyszła też refleksja, że stanie na czele aptek Hygieia to 
z jednej strony ciężka praca, a z drugiej jednak pasja i satysfakcja.

Anna Badzińska-Chojnacka w rozmowie ze mną stwierdza: „Nie ograniczam 
się do prowadzenia biznesu, uwielbiam podróże. Cenię dobrą literaturę i film, 
choć na te dwie ostatnie rzeczy mam coraz mniej czasu. Jestem również dumna 
ze swoich synów, z których jeden ukończył farmację. Obaj wraz z mężem poma-
gają mi w prowadzeniu firmy”.

Mgr farm. Annie Badzińskiej-Chojnackiej życzymy dalszych sukcesów na 
polu zawodowym i w życiu prywatnym.

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

Portal e-dukacja – zmiany w wydruku certyfikatów

Uprzejmie informuję, że w związku z modyfikacją portalu 
e-dukacja wprowadziliśmy zmianę dotyczącą wydruku cer-
tyfikatów. Obecnie można je wydrukować bezpośrednio po 
pozytywnym zaliczeniu testu on-line.

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Magister farmacji lidia nowak

24 marca 2016 roku odeszła od nas na zawsze, przegrywając walkę z chorobą, 
nasza wspaniała koleżanka – mgr farm. Lidia Nowak. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 31 marca na Cmentarzu Rakowickim.

Lidia Nowak urodziła się 28 listopada 1942 roku we Lwowie. Studia far-
maceutyczne odbywała na Akademii Medycznej w Krakowie, zdobywając 
w 1965 roku dyplom magistra farmacji. W 1975 roku uzyskała tytuł specjalisty 
drugiego stopnia z farmacji aptecznej.

Większą część swojego życia zawodowego spędziła w aptekach szpitalnych. 
Pracę rozpoczynała w 1965 roku w aptece szpitalnej Szpitala im. G. Narutowicza 
w Krakowie. W latach 1971–1972 była zatrudniona w pracowni analitycznej 
Przemysłowej Przychodni Zakładowej przy Przedsiębiorstwie Geofizyki Gór-
nictwa Naftowego. W 1972 roku podjęła pracę w aptece Państwowego Szpitala 
Klinicznego w Krakowie. Od roku 1985 do 1994 pracowała w aptece szpitalnej 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika. 

Od 1993 roku rozpoczęła też pracę w prywatnej aptece, której była współwła-
ścicielką. W 1997 uzyskała koncesję na prowadzenie apteki prywatnej w Węgrz-
cach Wielkich. Aptekę tę prowadziła, pełniąc funkcje kierownika, do 2008 roku.

W 2011 roku zakończyła pracę zawodową, przechodząc na emeryturę.
Mgr Lidia Nowak w pracy dała się poznać jako osoba o rozległej wiedzy 

fachowej, obowiązkowa i sumienna. Była ceniona przez przełożonych za kom-
petencje i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji, a także lubiana przez współpra-
cowników za dobroć i życzliwość.

W momencie powstania samorządu aptekarskiego i w początkowym okre-
sie jego istnienia bardzo mocno zaangażowała się w tworzenie struktur Izby 
Aptekarskiej. Później poświęciła wiele czasu na pracę w jej organach. W latach 
1991–2011 otrzymywała mandat delegata na okręgowe zjazdy aptekarzy. Od 
Zjazdu Nadzwyczajnego, który odbył się w 1992 roku, była członkiem Okręgo-
wej Rady Aptekarskiej, sprawowała funkcję Sekretarza Okręgowej Rady Apte-
karskiej i wielokrotnie była sekretarzem okręgowych zjazdów Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Krakowie. Znana była z pracowitości i dokładności.

W osobie Lidii Nowak straciliśmy doskonałego, kompetentnego aptekarza, 
niezwykle zaangażowanego w sprawy Izby Aptekarskiej działacza, dobrego czło-
wieka, o wielkim sercu.

Cześć Jej pamięci!

mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran 
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Nowości wydawNicze

Medycyna podróży 2016/2017
Poradnik omawiający 200 krajów

Grzegorz Carowicz, Ernest Kuchar

NOWOŚĆ

rok wydania: 2016
liczba stron: 272
format: 210 × 297 mm
oprawa: miękka

Medycyna podróży to książka, która w przej-
rzysty i uporządkowany sposób prezentuje 
ważne zagadnienia z zakresu medycyny po-
dróży, w nowoczesnej formie, z podziałem na 
kraje docelowe.

Uwzględnione zostały zalecane szczepienia 
ochronne, ryzyko i profilaktyka malarii oraz 

informacje takie, jak: wymagania wizowe, strefy czasowe, waluty, języki, lokalne 
telefony alarmowe (policja, pogotowie ratunkowe), rodzaj gniazdek i napięcie 
w sieci elektrycznej.

W części ogólnej przedstawiona została najnowsza wiedza o zagrożeniach 
zdrowotnych, chemioprofilaktyce malarii, szczepieniach ochronnych, zawartości 
apteczki podróżnej oraz najczęstszych problemach towarzyszących wyjazdom: 
biegunce podróżnych, malarii, chorobie wysokościowej i niebezpieczeństwach 
związanych ze zwierzętami. Co istotne, uwzględniono także wirus Zika.

Książka zawiera także wykaz punktów w Polsce prowadzących szczepienia 
przeciwko żółtej gorączce, wzory zaświadczeń lekarskich na przewóz leków 
za granicę, które są wymagane przez władze celne, oraz wzór zaświadczenia 
o zwolnieniu ze szczepień ze względu na przeciwwskazania zdrowotne.

Książka ta to pozycja obowiązkowa każdego podróżnika!

MedPharm Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 28–30
53-333 Wrocław
tel. 71 33 50 360
fax. 71 33 50 361
www.medpharm.pl; info@medpharm.pl
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Dietetyka – wybrane zagadnienia, 
cz. XIII

Żywienie w zatruciach pokarmowych, gorączce  
i chorobach zakaźnych

Zatrucie pokarmowe, gorączka, początki choroby zakaźnej to przypadki, z którymi 
pracownik apteki spotyka się najczęściej. Naszym pacjentom polecamy preparaty 
przeciwbiegunkowe, przeciwdrobnoustrojowe, uzupełniające niedobory elektro-
litów czy niesteroidowe leki przeciwzapalne. I zazwyczaj na tym poprzestajemy. 
Niestety. Pośpiech osoby dotkniętej gorączką czy zatruciem pokarmowym nie daje 
nam czasu, by przekazać porady dietetyczne. Są one tymczasem równie ważne co 
farmakoterapia i jako takie stanowią część prawidłowo prowadzonej opieki farma-
ceutycznej. W niniejszym odcinku cyklu Dietetyka – wybrane zagadnienia spróbuj-
my zatem przyjrzeć się temu, jakie porady powinny zostać przekazane choremu 
pacjentowi wraz z zakupionymi przez niego powszechnie stosowanymi lekami.

Żywienie w gorączce

Gorączka jest naturalną i niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania reakcją 
naszego organizmu m.in. na infekcje bakteryjne, wirusowe, a także na obecność 
alergenów czy martwych fragmentów tkanki. Dzięki podniesionej temperaturze 
ciała znacznie wzrasta odpowiedź odpornościowa organizmu ludzkiego: szacuje 
się np., że na każdy stopień zwiększającej się temperatury ciała o 10% wzrasta pro-
liferacja limfocytów, a jednocześnie zmniejsza się namnażanie drobnoustrojów. 

Należy jednak zaznaczyć, że gorączka to dla organizmu duży wydatek ener-
getyczny, który powinien być rekompensowany w prawidłowym postępowaniu 
żywieniowym. Gorączce towarzyszy też intensywne pocenie się, w związku z czym 
znacznie zwiększa się zapotrzebowanie chorego na wodę i elektrolity. Wyzwania 
żywieniowe są zatem w czasie gorączki ogromne, tymczasem realizowanie dieto-
terapii nie jest łatwe, ponieważ najczęściej występuje wówczas również znaczna 
utrata apetytu. Wypowiadane są co prawda opinie, zgodnie z którymi w czasie 
gorączek, szczególnie tych krótkotrwałych i związanych np. z infekcjami wiru-
sowymi, pacjent może pozwolić sobie na jednodniową głodówkę, oficjalnie jed-
nak przyjmujemy, że przez cały okres gorączkowania należy dostarczać posiłki. 
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Gorączkujący powinien otrzymywać posiłki estetycznie podane, smaczne 
i urozmaicone. Dieta powinna mieć przy tym charakter diety lekkostrawnej, 
której zasady znają już Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” (2014, nr 4). Do na-
czelnych jej zasad należą: zamiana smażenia potraw na gotowanie, gotowanie na 
parze i ewentualnie duszenie, a ponadto zadbanie, by posiłki były wysokoener-
getyczne, pełnowartościowe, bogate w białko, składniki mineralne i witaminy 
(szczególnie C i z grupy B). 

Zgodnie z zaleceniami diety lekkostrawnej posiłki, które otrzymuje pacjent 
gorączkujący, powinny być niewielkie, ale podawane często, pięć–sześć razy 
dziennie. Przyjmuje się również, że gdy gorączka jest najniższa, tj. w godzinach 
południowych, pacjent powinien spożywać posiłek największy objętościowo. 
Należy też pamiętać o uzupełnianiu utraconej wody i spożywaniu napojów w ilo-
ści nawet do 2,5–3 l na dobę. Mogą to być kompoty, soki owocowe, mleko, napoje 
mleczne, herbaty ziołowe (np. lipowa) czy słaba herbata z cytryną i miodem. 
Zabronione są napoje alkoholowe. 

Lista produktów i potraw wskazanych w gorączce pokrywa się z typowymi 
zaleceniami diety lekkostrawnej. Z produktów zbożowych podajemy pieczywo 
pszenne, płatki zbożowe, ryż, kaszę mannę i jęczmienną, drobny makaron, bisz-
kopty i sucharki. Mięso, o ile chory je toleruje, powinno być chude, drobiowe 
lub cielęce, najlepiej w postaci wędlin. Przyjmujemy, że w stanach gorączkowych 
mogą być podawane także jaja gotowane na miękko, jajecznica ścięta na parze 
oraz pieczone omlety. Przyprawami dopuszczonymi do spożycia wraz z wymie-
nionymi produktami są przyprawy łagodne, takie jak: koperek, bazylia, majera-
nek, liść laurowy, ziele angielskie, słodka papryka i kminek.

Jeżeli gorączka nie jest efektem infekcji przebiegającej w obrębie przewodu 
pokarmowego, nie ma przeciwwskazań do spożywania owoców i warzyw, naj-
lepiej gotowanych, ale także surowych, m.in. marchwi, sałaty, buraków, selera, 
pietruszki, zielonego groszku. Pożądane będą owoce o dużej zawartości wita-
miny C, np. czarna porzeczka, cytrusy, winogrona, banany, brzoskwinie, owoce 
dzikiej róży, pomidory, papryka. W stanach gorączkowych, jeżeli nie wynikają 
one z infekcji przewodu pokarmowego, można też podawać mleko i produkty 
mleczne, takie jak: jogurty, kefiry, kakao na mleku, czy funkcjonalne napoje 
probiotyczne.

W przypadku gorączki towarzyszącej infekcjom górnych dróg oddechowych 
i gardła wskazana może być dieta papkowata lub półpłynna (patrz: „Farmacja 
Krakowska” 2014, nr 3), na którą mogą się złożyć m.in. zupy, również mleczne. 
Nie wymagają one żucia, są łatwe do przełknięcia i nie drażnią górnych dróg 
oddechowych i gardła. Podobnie wskazane będą w takiej sytuacji soki, musy 
owocowe i kompoty.
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W czasie gorączki zabronione są produkty smażone i ciężkostrawne, takie 
jak: pieczywo żytnie i ciemne, kasze gruboziarniste, kapusta, warzywa strączko-
we, tłuste mięsa, wędliny i ryby, sery topione, żółte i pleśniowe, smażone mięso, 
jajka gotowane na twardo i sadzone, a także napoje gazowane oraz słodycze: 
czekolada, ciasta tortowe i pączki. 

Żywienie w zatruciach pokarmowych

O ile wprowadzanie diety lekkostrawnej w czasie gorączki pacjent realizuje 
często instynktownie, o tyle w przebiegu zatruć pokarmowych popełniane są 
karygodne błędy dietetyczne, przed którymi powinniśmy naszych pacjentów 
koniecznie ostrzegać. Najczęściej już w dwa–trzy dni po ustąpieniu wymiotów 
i biegunki pacjenci wracają do codziennego sposobu odżywiania, a tymczasem – 
w świetle zasad postępowania dietetycznego – powinno mieć to miejsce dopiero 
po dwóch tygodniach! 

Postępowanie dietetyczne w zatruciu pokarmowym uzależnione jest od 
natężenia towarzyszących mu objawów. Jeżeli występują jednocześnie biegun-
ka wraz z wymiotami, naczelnym zadaniem jest uzupełnienie utraconej wody 
i elektrolitów, ponieważ odwodnienie organizmu w czasie zatrucia grozi bardzo 
poważnymi konsekwencjami, szczególnie niebezpiecznymi u dzieci. W naszych 
aptekach dysponujemy szeregiem preparatów zapewniających odpowiednią 
podaż elektrolitów, zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Istnieją także „do-
mowe” metody uzupełniania utraconej wody i elektrolitów, np. poprzez spoży-
wanie niegazowanej wody mineralnej, gorzkiej herbaty oraz płynów zawiera-
jących skrobię, np. rozcieńczonych kisieli. Niegdyś zalecany był również napój, 
który sporządzało się, zalewając łyżkę ryżu dwoma szklankami wody i gotując 
pod przykryciem przez mniej więcej godzinę (z uzupełnianiem ewentualnych 
strat wody), a następnie dodając pół łyżeczki soli i przecierając przez sitko. Uzy-
skany ciepły płyn spożywało się pomiędzy wymiotami na przemian z naparami 
ziołowymi, np. z rumianku, melisy czy słabej herbaty. Płyn zbliżony składem do 
preparatów elektrolitowych uzyskiwano z kolei poprzez rozpuszczenie płaskiej 
łyżeczki soli, łyżeczki sody oczyszczonej i czterech łyżeczek glukozy w litrze 
przegotowanej, ochłodzonej wody. 

Często popełnianym błędem jest podawanie cierpiącym na zatrucie pokar-
mowe mleka. Stanowi ono dobrą pożywkę dla rozwoju bakterii i jest w tym scho-
rzeniu kategorycznie przeciwwskazane.

Równolegle do nawadniania organizmu prowadzi się w czasie zatrucia pokar-
mowego charakterystyczne postępowanie dietetyczne, opierające się na dietach 
o modyfikowanej konsystencji, które zostały już opisane szczegółowo w „Farmacji 
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Krakowskiej” (2014, nr 3). Powinno być ono rozplanowane na kilkanaście dni, 
przy czym etapem pierwszym jest dieta płynna, a kolejnymi: dieta płynna wzmoc-
niona, dieta papkowata, klasyczna dieta lekkostrawna. Po mniej więcej dwóch ty-
godniach następuje powrót do typowego dla danej osoby sposobu odżywiania się. 

Postępowanie w pierwszym i drugim dniu zatrucia pokarmowego uzależnio-
ne jest od natężenia wymiotów i biegunki. Jeżeli występuje odwodnienie, ogra-
niczamy się wówczas wyłącznie do uzupełniania utraconej wody i elektrolitów, 
w ilości około 2 l płynów dziennie. Realizujemy w ten sposób dietę płynną. Poza 
preparatami elektrolitowymi, podobnie jak w przypadku gorączki, nawadnianie 
pacjenta może być prowadzone za pomocą herbat ziołowych (melisa, rumianek, 
krwawnik) i niegazowanej wody. Kategorycznie zabronione są napoje słodzo-
ne. W miarę ustępowania wymiotów i biegunki przechodzimy do diety płynnej 
wzmocnionej, na którą mogą się złożyć m.in. rzadkie kleiki na wodzie z ryżu czy 
kaszka kukurydziana z niewielkim dodatkiem soli. 

Od trzeciego dnia zatrucia pokarmowego, w miarę dalszej poprawy stanu 
zdrowia, rozpoczyna się realizowanie diety papkowatej, na którą mogą się skła-
dać niewielkie trzy–cztery posiłki, cechujące się oczywiście lekkostrawnością. 
Klasycznym ich przykładem są kleiki i kaszki z ryżu, kaszka kukurydziana czy 
kasza manna na wodzie. Jeżeli u pacjenta obserwowana jest dalsza poprawa, do 
posiłków tych można ostrożnie wprowadzać dodatki warzywne, np. w postaci 
gotowanej marchwi, gotowanego jabłka lub selera. 

Około piątego dnia zatrucia pokarmowego stopniowo zaczynamy wdrażać 
klasyczną dietę lekkostrawną. Ten etap powinien trwać co najmniej tydzień. Po-
czątkowo w codziennej diecie mogą się pojawić sucharki dietetyczne, czerstwa 
bułka pszenna i chrupki kukurydziane naturalne. Z czasem można wprowadzać 
potrawy gotowane, z mielonym lub mocno rozdrobnionym mięsem oraz z wa-
rzywami, także drobno pokrojonymi lub gotowanymi. Dodatek mogą stanowić 
delikatne kasze i ryż, który nie musi już mieć postaci kleiku. Owoce, podobnie 
jak warzywa, powinny być spożywane po ugotowaniu lub duszeniu i koniecz-
nie pozbawione skórki. Można także wprowadzić do diety jajka na miękko. 
W dalszej kolejności do jadłospisu można włączyć: gotowane przetarte ziemnia-
ki z niewielką ilością świeżego masła, kanapki z pszennego pieczywa z masłem 
i np. plasterkiem szynki drobiowej, czy chudy twaróg. Nadal unikamy słodyczy, 
pozwalając sobie ewentualnie na odrobinę miodu lub delikatny dżem. Podobnie 
mleko i przetwory mleczne powinny być wprowadzane ostrożnie i powoli. Pre-
ferowany jest np. jogurt naturalny.

Około 10–12 dnia, licząc od pierwszych objawów zatrucia pokarmowego, 
pacjent może powoli powracać do dawnych nawyków żywieniowych, przy czym 
zaleca się, by przez kilka dni unikał nadal potraw pikantnych i tłustych, konserw, 
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marynat, mięsa i ryb wędzonych, warzyw strączkowych, warzyw kapustnych, 
ostrych przypraw, kawy, mocnej herbaty i alkoholu.

Ogólne zasady żywienia w chorobach zakaźnych

Zróżnicowany przebieg chorób zakaźnych powoduje, że trudno jest się pokusić 
o stworzenie ogólnych zaleceń dietetycznych. Jeżeli np. objawy miejscowe wystę-
pują w jamie ustnej czy gardle (np. błonica i ospa), stosuje się diety o modyfikowa-
nej konsystencji, tzn. dietę płynną wzmocnioną lub papkowatą, tak by kęsy pokar-
mu nie drażniły zmienionych chorobowo miejsc. Ogólnie przyjmuje się, że dieta 
w przebiegu chorób zakaźnych powinna się cechować lekkostrawnością, a przy 
tym być wysokoenergetyczna, w pełni realizująca zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe i mineralne, witaminy oraz płyny. Jak w każdej diecie lekkostrawnej 
posiłki podaje się często, ale w małych porcjach, zwracając uwagę przede wszyst-
kim na wykluczenie smażenia i zastępowanie go gotowaniem. Jeżeli chorobie to-
warzyszy gorączka, wdrażamy charakterystyczne dla niej zalecenia żywieniowe, 
takie choćby jak to, że największy posiłek powinien być spożywany w czasie, gdy 
występuje najniższa temperatura ciała, czyli w godzinach okołopołudniowych. 

Przyjmujemy, że w przebiegu chorób zakaźnych, ze względu na zwiększone 
zapotrzebowanie na wysokowartościowe białko, szczególnie istotne jest spo-
żywanie lekkostrawnych produktów mięsnych, gotowanych i rozdrobnionych. 
Mogą to być np. pulpety, potrawki i mięso w galarecie, budynie z mięsa goto-
wanego, kasz, drobnego makaronu i przetartych warzyw, drób gotowany, drób 
w potrawce, ryby gotowane, ryby w galarecie. Z kolei prawidłową podaż skład-
ników mineralnych i witamin uzyskujemy przez spożycie surowych soków owo-
cowych i warzywnych, warzyw gotowanych i przetartych, budyniów z warzyw, 
musów i koktajli owocowych, kisieli i galaretek z owocami. Odpowiednią ilość 
płynów można dostarczyć, podając herbatę, herbaty ziołowe z sokami owocowy-
mi lub z cytryną, kawę zbożową. Jeżeli mleko i przetwory mleczne nie są prze-
ciwwskazane specyfiką danej choroby zakaźnej, można podawać czarną herbatę 
lub kawę naturalną z mlekiem, samo mleko, kefir, kakao. Ze względu na wysokie 
wartości odżywcze typowe dla postępowania dietetycznego w chorobach zakaź-
nych są zupy: chude rosoły, buliony, barszcz, zupy pomidorowe i z warzyw prze-
tartych, krupniki, zupa ziemniaczana, zupy podprawiane zawiesiną i żółtkami. 
Dodatkami do nich mogą być: bułka, grzanki, makaron nitkowy, pulpety z mięsa 
lub ryb, lane ciasto, kluski biszkoptowe, ziemniaki purée.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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towarzystwo Popierania  
nauk Farmaceutycznych

W poprzednich numerach „Farmacji Krakowskiej” opisana została historia 
dwóch krakowskich organizacji aptekarskich: Towarzystwa Domu Farmaceu-
tów i Klubu Aptekarzy. Ich dzieje u niejednego z Czytelników wywołały z pew-
nością mieszane uczucia: Dom Farmaceutów, mający być wspólną inicjatywą 
krakowskiego środowiska aptekarskiego, w ogóle nie powstał, Klub Aptekarzy 
obnażył zaś opieszałość i niechęć farmaceutów do wspólnej działalności…

Poważnym błędem byłoby jednak twierdzić, że wszystkie inicjatywy krakow-
skich aptekarzy dzieliły los dwóch wyżej wymienionych. W okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego funkcjonowanie rozpoczęło bowiem Towarzystwo 
Popierania Nauk Farmaceutycznych – organizacja, której rozmach i skuteczność 
działania do dziś mogą być dla nas powodem do dumy!

Struktura i cele

Zebranie powołujące do życia Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych 
w Krakowie odbyło się 20 grudnia 1930 roku. Wyznaczono na nim cele i zakres 
działania Towarzystwa, a spośród licznych uczestników spotkania wyłoniono 
zarząd. Prezesem Towarzystwa mianowany został profesor Tadeusz Estreicher, 
wiceprezesem zaś – Edmund Baranowski, właściciel apteki w Hajdukach Wiel-
kich w województwie śląskim. Funkcję sekretarza miał sprawować profesor 
Marek Gatty-Kostyál, a skarbnika – współwłaściciel apteki w Krakowie, magister 
Henryk Dawid. Obrady zaowocowały opracowaniem „Statutu Towarzystwa Po-
pierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie”, który 1 kwietnia 1931 roku zo-
stał zatwierdzony przez wojewodę krakowskiego. Głównym zamierzeniem To-
warzystwa – jak głosił statut – miało być „popieranie znajomości i rozwoju nauki 
polskiej w zakresie farmacji”. Cel ten miał być osiągany poprzez: „[…] wspólne 
zebrania i odczyty dla członków i szerszej publiczności, opiekowanie się istnie-
jącymi instytucjami mającemi na celu rozwój nauk farmaceutycznych i pomoc 
w zakładaniu nowych, utrzymywanie stosunków z instytucjami, które by mogły 
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wymienione zadania Towarzystwa popierać”. Nad sprawami administracyjnymi 
miał czuwać specjalnie powołany przez Towarzystwo Wydział, składający się 
z co najmniej sześciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Do  
zadań Walnego Zgromadzenia należał wybór prezesa i wiceprezesa, przydzie-
lanie zaś pozostałych godności było w zakresie kompetencji wspomnianego 
Wydziału. Statut normował udział w Towarzystwie i w zależności od charakteru 
przynależności dzielił członków na: „zwyczajnych”, „honorowych” oraz „człon-
ków założycieli”.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa – według postanowień statutowych –  
mogła być każda osoba pełnoletnia, która została przedstawiona przez dwie 
osoby posiadające członkostwo i pozytywnie przyjęta przez Wydział. Członek 
zwyczajny zobowiązany był do opłacania corocznych składek w wysokości 
50 zł. Dodatkowo statut gwarantował członkostwo honorowe osobom szczegól-
nie zasłużonym wobec zadań wyznaczanych przez Towarzystwo. Członkowie 
honorowi mianowani byli przez Walne Zgromadzenie na wniosek Wydziału. 
Z kolei członkiem założycielem mogła zostać osoba, „która złoży jednorazowo 
kwotę odpowiadającą wysokości dziesięcioletniej wkładki, co najmniej jednak 
50 zł”. Po dokonaniu jednorazowej wpłaty członkowie założyciele zwolnieni 
byli z corocznych opłat. Z obowiązkowych składek zwalniano również członków 
honorowych. 

Siedzibą Towarzystwa został należący do Gremium Aptekarzy Małopolski 
Zachodniej lokal w Krakowie przy ul. Grodzkiej 26, mieszkanie 1, a teren działa-
nia miał obejmować ówczesne województwa krakowskie i śląskie.

Podczas posiedzeń Towarzystwa wygłaszano liczne odczyty poświęcone far-
macji naukowej i praktycznej. Oprócz statutowych obrad Towarzystwo Popiera-
nia Nauk Farmaceutycznych organizowało wykłady naukowe, które odbywały 
się nawet poza wyznaczonym obszarem działalności. Na przykład z inicjatywy 
Związku Aptekarzy Województwa Śląskiego, w związku z opracowywaniem far-
makopei polskiej, Towarzystwo przejęło prowadzenie kursów dokształcających. 
Do najbardziej znamiennych działań Towarzystwa zalicza się jednak finansowa-
nie rozwijającego się Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność towarzystwa

O prężnej działalności Towarzystwa możemy się dowiedzieć z zachowanych 
sprawozdań oraz licznych pełnych uznania relacji zamieszczanych na łamach 
prasy farmaceutycznej. Jednym z pierwszych dokonań nowo powstałej instytu-
cji była materialna pomoc na rzecz Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, dzięki czemu w roku akademickim 1931/1932 mogły się odbyć 
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nowe, obowiązujące zajęcia z higieny, na które fundusze nie zostały dostarczo-
ne przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecania Publicznego. Również 
pozostałe zakłady Oddziału Farmaceutycznego otrzymały finansowe wsparcie. 
Łącznie była to pokaźna kwota 1628 zł i 15 gr. Przedsięwzięcie to zostało pod-
sumowane w sprawozdaniu w sposób następujący: „[…] w ten sposób nie tylko 
udzielono koniecznej pomocy istniejącym zakładom farmaceutycznym, ale także 
nie dopuszczono do zachwiania się czteroletniego programu studiów farmaceu-
tycznych, wywalczonego z takim trudem przez polski świat farmaceutyczny”. 

Do najbardziej znaczących zasług Towarzystwa na rzecz Oddziału Farma-
ceutycznego można także zaliczyć założenie ogrodu roślin leczniczych, „w któ-
rym studenci III roku farmacji nie tylko zapoznaliby się z roślinami mającemi 
zastosowanie w lecznictwie, lecz mogli także odbywać wymagane ćwiczenia 
z uprawy roślin lekarskich”. Dzięki życzliwości profesora Władysława Szafera, 
dyrektora Ogrodu Botanicznego w Krakowie, udostępniona została parcela o po-
wierzchni około hektara, prztykająca do Ogrodu Botanicznego. Teren ten wyma-
gał jednak szeroko zakrojonych prac. Jak donoszono w jednym ze sprawozdań 
Towarzystwa: „[…] stojący do tej pory pustką i będący przeto w stanie dzikim, 
wymagał wykarczowania, usunięcia krzaków i uregulowania pod racjonalną 
uprawę”. Dodatkowo konieczne były ogrodzenie terenu wysokim parkanem, do-
prowadzenie wody, a także odpowiednie wytyczenie poletek doświadczalnych 
i ścieżek pomiędzy nimi. Koszty wymienionych inwestycji oszacowano na oko- 
ło 3000 zł. Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych nie dysponowało 
taką kwotą, dlatego też – jak czytamy w „Sprawozdaniu za rok 1932” – zwróco- 
no się do członków i sympatyków organizacji z „gorącym apelem o składanie 
na ten cel ofiar”. Jednocześnie zapewniono, że „[…] nazwiska tych członków 
i sympatyków T-wa, którzy złożą jednorazowo kwotę 50 zł. wypisane zostaną na 
tablicy pamiątkowej, umieszczonej w nowo urządzonym ogrodzie”. Dzięki wy-
jątkowej ofiarności darczyńców Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycz-
nych mogło przekazać na cel ogrodu 3550 zł. Pierwszych zasiewów i nasadzeń 
roślin dokonano już wiosną 1933 roku, a jak informowano w „Sprawozdanie za 
rok 1933”, „[…] w trzecim trymestrze ogród już był w pełni czynny i ćwiczenia 
z uprawy odbywały się normalnie”. Ogród miał być dostępny nie tylko dla stu-
dentów, ale również dla każdego mieszkańca Krakowa czy gościa. Towarzystwo 
Popierania Nauk Farmaceutycznych nie poprzestało na założeniu ogrodu roślin 
leczniczych i w kolejnych latach przekazywało znaczne wsparcie finansowe na 
rozwój i utrzymanie tej placówki.

Przykłady hojnych gestów Towarzystwa w początkach jego działalności 
można mnożyć. Jednym z nich był dar dla biblioteki Zakładu Botaniki w postaci 
bardzo cennego zielnika Szymona Syreniusza z 1613 roku. Ponadto ze środków 
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Towarzystwa dwukrotnie finansowano stypendium naukowe doktor Ireny Tu-
rowskiej, pracownika Zakładu Botaniki.

Kolejne finansowe wsparcie ze strony Towarzystwa, w kwocie 6300 zł, zosta-
ło udzielone Oddziałowi Farmaceutycznemu w roku akademickim 1933/1934, 
dzięki czemu rozpoczęto nauczanie na czwartym roku studiów farmaceutycz-
nych. Warto zaznaczyć, że ofiarodawcami byli aptekarze z Krakowa, Częstocho-
wy, Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Pieniądze przeznaczono na wynagrodzenia 
dla wykładowców i asystentów. 

Sytuacja finansowa Oddziału w roku akademickim 1934/1935 była znacznie 
lepsza za sprawą dofinansowania ze strony Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego czwartego roku studiów. Jednak dzięki przekazaniu 
przez Towarzystwo 1032 zł i 52 gr pokryte zostały koszty prowadzenia wykła-
dów i ćwiczeń zleconych na wcześniejszych latach studiów. Dodatkowo Towa-
rzystwo udzieliło finansowego wsparcia w kwocie 500 zł i 52 gr na urządzenie 
pracowni toksykologii i chemii sądowej oraz 100 zł na wycieczkę studentów 
farmacji do zakładów naukowych i przemysłowych w Warszawie.

W kolejnym roku akademickim – 1935/1936 – mimo pozyskania przez Odział 
środków finansowych z opłat studenckich również potrzebna była pieniężna po-
moc Towarzystwa. Z otrzymanej kwoty 1498 zł i 37 gr skorzystały pracownia 
chemii toksykologicznej i pracownia zoologiczna, a ponadto opłacono wykłady 
z historii farmacji oraz ćwiczenia z zakresu badania środków spożywczych.

Działalność Towarzystwa w roku akademickim 1936/1937 i następnym 
zmieniła nieco swój kierunek. Nacisk położono na fundowanie i przydzielanie 
jednorazowych stypendiów i zapomóg finansowych dla młodzieży studiującej 
i pracującej naukowo. Dążono jednocześnie do utworzenia stałego funduszu 
stypendialnego dla studentów farmacji.

Dalsze dzieje towarzystwa

W czasie okupacji niemieckiej Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycz-
nych, podobnie jak Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
zawiesiło swoją działalność. Jednak już w 1945 roku podjęto starania o reak-
tywację Towarzystwa. Ponowna rejestracja okazała się żmudną drogą, celowo 
utrudnianą przez komunistyczną biurokrację. Pierwsze posiedzenie odrodzone-
go Towarzystwa odbyło się 9 listopada 1946 roku. Prezesem mianowano profe-
sora Tadeusza Estreichera, wiceprezesem został magister Aleksander Włosiński 
z Częstochowy, sekretarzem – profesor Marek Gatty-Kostyál, skarbnikiem zaś – 
magister Wincenty Sawicki, prezes krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Funkcję członków założycieli pełniły m.in. trzy instytucje: krakowska Okręgowa 
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Izba Aptekarska, Związek Zawodowy Pracowników Farmacji oraz hurtownia  
Zoria. W gronie tym znaleźli się również krakowscy farmaceuci, m.in. inspektor 
farmaceutyczny magister Adam Filemonowicz, oraz aptekarze, m.in. magister Sta-
nisław Krówczyński, magister Adam Lindner, magister Tadeusz Oświecimski. 
Towarzystwo zyskało także członków, wśród których byli nowi wykładowcy 
Oddziału Farmaceutycznego, m.in. wykładowca higieny doktor Mieczysław  
Bilek oraz wykładowca zagadnień nauki o środkach spożywczych doktor Mie-
czysław Rychlik.

Podczas pierwszego spotkania wspominano przedwojenną działalność To-
warzystwa oraz zaangażowane w nią osoby. Profesor Gatty-Kostyál wygłosił 
odczyt pt. „Powojenne zadania farmacji polskiej”.

Działalność reaktywowanego Towarzystwa w porównaniu z przedwojen-
nym rozmachem była skromna. Opłacano m.in. pensje woźnych i fundowano 
wyjazdy służbowe oraz naukowe pracowników Oddziału Farmaceutycznego. 
Dzięki dotacji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie Towarzystwo mogło 
ponownie wspomagać Ogród Roślin Leczniczych, który w czasie okupacji uległ 
całkowitemu zniszczeniu.

Pomimo reaktywacji już 18 września 1948 roku Walne Zgromadzenie To-
warzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych dokonało samorozwiązania. Po-
wodem tego kroku było powstanie działającego po dziś dzień Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego oraz jego krakowskiego Oddziału. Profesor Tadeusz 
Estreicher, prezes kończącego działalność Towarzystwa, w pożegnalnej mowie 
dziękował „wszystkim przedstawicielom świata farmaceutycznego za wszystko, 
co dla rozwoju prac Towarzystwa uczynili”, i równocześnie podkreślał, że „jeżeli 
udało się coś zrobić, to było to owocem poparcia zawodu aptekarskiego”.

Opisane w tym numerze „Farmacji Krakowskiej” oraz dwóch poprzednich 
instytucje aptekarskie były tworami krótkotrwałymi. W kolejnych częściach 
cyklu Organizacje aptekarskie rozpoczniemy omawianie działalności organizacji 
o wieloletniej tradycji, sięgającej jeszcze w XIX wiek, koncentrując się jednak na 
okresie dwudziestolecia międzywojennego. Będą to organizacje skupiające dwie 
mocno skonfliktowane grupy zawodowe: pracowników i właścicieli krakow-
skich aptek. 

Piśmiennictwo u autora.

dr n. farm. Maciej Bilek 



Farmacja KraKowsKa  2 / 201648

Przed 75 laty Polska Prasa farmaceutyczna Pisała...

Przetarg na aptekę. W Nowym Targu zamierza się założyć nową aptekę […]. 
Ubiegający się o nową koncesję powinien dokumentarnie udowodnić, że 1. jest 
aptekarzem aprobowanym (dokument aprobacyjny); 2. jest aryjczykiem, i o ile 
jest żonaty – zamężna – dowód, że małżonek (ka) jest aryjczykiem (metryka 
urodzenia ubiegającego się i strony drugiej małżeństwa, jak również metryki 
urodzenia oraz metryki ślubu obojga rodziców i dziadków); 3. jest fizycznie 
i umysłowo zdrowy i zdolny do kierowania apteką (urzędowe świadectwo le-
karskie); 4. po otrzymaniu dyplomu przez 5 lat pracował w publicznej aptece lub 
w aptece szpitalnej. Ponadto dokument, któryby zaświadczył, że niedłużej niż 
10 lat nie wykonywał zawodu i że bezpośrednio przed ubieganiem się minimum 
rok czasu pracował w publicznej aptece; 5. rozporządza kapitałem od 20.000 do 
30.000 złotych do założenia apteki. 

 „wiadomości Aptekarskie” z 1 kwietnia 1941 roku.

Dodatkowy przydział mydła. Osobom pracującym w zawodach leczniczych 
dostarczono karty na przydział mydła oraz karty na przydział spirytusu. Wy-
dawanie dodatkowego mydła właścicielom tych kart może nastąpić po odcięciu 
odcinka na odpowiedni miesiąc. Odcinki należy zbierać i przesłać do 10 następ-
nego miesiąca firmie Jan Błaszczyk […]. Hurtownia dostarczy aptekom mydła 
i proszku w ilości odpowiadającej przesłanym odcinkom. Zaopatrzenie apteka-
rzy i aptek nie zostanie przez to naruszone. 

 „wiadomości Aptekarskie” z 1 maja 1941 roku.

Zaoszczędzanie gliceryny i żelatyny. W celach zaoszczędzenia gliceryny i że-
latyny […] zaleca [się] powtórne zużytkowanie kleju cynkowego z opatrunków. 
W tym celu odrzuca się części brudne opatrunku, przylegające do skóry, a pozo-
stałe ogrzewa się z małą ilością wody w łaźni wodnej. Po oddzieleniu się kleju 
od bandaży wyjmuje się bandaż i wyżyma najlepiej w silnej szmatce (uważać, 
by się nie poparzyć!). W ten sposób można uzyskać około 70% kleju cynkowego 
z powrotem. Żółtawo zabarwiony klej przybiera zwykłą barwę przez zmieszanie 
z nową ilością. Bakteriologicznie stwierdzono, że tak otrzymany klej jest jałowy, 
a sposób taki daje wielkie oszczędności w gospodarce gliceryną i żelatyną. 

„wiadomości Aptekarskie” z 1 maja 1941 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z DAwnEJ APtEKI

TRIFORA ∙ MAGNA (Triphera Magna) − rodzaj  
powidełka (electuarium) złożonego z 26 skład- 
ników, m.in.: opium (Papaver somniferum L.),  
cynamonu (Cinnamomum), mandragory (Man-
dragora officinarum L.), lulka czarnego (Hyoscy-
amus niger L.), kminu rzymskiego (Cuminum 
cyminum L.), bazylii (Ocimum basilicum L.), 
marchwi (Daucus carota L.), róży (Rosa cani-
na L.), pieprzu (Piper L.), styraksu (Liquidam-
bar orientalis Mill.). Lek stosowany w zabu-
rzeniach psychicznych, bezsenności, zapaleniu 
płuc, bólach żołądka.

VŇGV APOSTVLOR (Unguentum Apostolorum) –  
maść apostolska, wykonana z 12 składników, 
w tym aż 6 żywic: amoniakowej (Dorema 
ammoniacum D. Don.), panakowej (Opoponax 
chironium Koch.), wonilanowej (Boswellia), 
bdellium (Balsamodendron africanum Arnott.), 
galbanum (Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse) 
i mirry (Balsamodendron myrrha Ehrenb.). 
Poza tym w skład leku wchodziły: grynszpan, 
glejta, kokornak długi (Aristolochia longa L.), 
wosk biały, terpentyna i olej. Maść wysuszają-
ca i przeciwzapalna, ceniona w leczeniu trudno 
gojących się ran.

Słoje apteczne – albarella, pochodzące z tego samego zespołu naczyń z apteki za-
konu franciszkanów, Włochy, Pesaro (?), 2. połowa XVI wieku. Kolekcja Grabow-
skiego w zbiorach Muzeum Farmacji UJ CM. Dar Mateusza B. Grabowskiego – emi-
gracyjnego aptekarza z Londynu, przekazany w 1976 roku (nr inw. MF/5934-35)1.

mgr farm. Iwona Dymarczyk
(fot. Adam Olszowski)

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




