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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

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy!

Mamy za sobą bardzo ważne wydarzenie, jakim były 
Światowe Dni Młodzieży. Wszystkim, którzy podjęli 
się trudu dyżurów w aptekach w tym okresie, skła-
dam ogromne podziękowania. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że pacjentów było mało albo nie było wcale. Dlatego należy się Państwu 
szczególne wyróżnienie, bo w rzeczywistości była to służba.

Koniec wakacji kojarzył się do tej pory z posyłaniem dzieci do szkoły. W tym 
roku Minister Zdrowia zatroszczył się o farmaceutów i wprowadził od 1 września 
2016 roku listę leków dla seniorów 75+. Została ona ogłoszona stosunkowo wcześ- 
nie, a na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazały się pisma skierowane do lekarzy 
POZ, pielęgniarek POZ i farmaceutów, określające, kto może wypisać receptę, jak 
powinien to zrobić i jakie leki mogą się na niej znaleźć oraz jakie obowiązki mają 
farmaceuci podczas realizacji recept. Niestety w żaden sposób nie uchroniło nas 
to przed problemami w aptekach. Część seniorów zdziwiona była, że nie otrzy-
ma wszystkich leków za darmo, co spowodowało dodatkowe „przepychanki” 
przy pierwszym stole. Jak zawsze staraliśmy się pomagać Państwu na bieżąco, 
rozwiązywać problemy i rozładowywać napięcie. Mam nadzieję, że skutecznie.

Szanowni Państwo, obchodzimy w tym roku jubileusz 25-lecia reaktywowa-
nia samorządu aptekarskiego. Pragnę już dziś zaprosić wszystkich farmaceutów 
wypełniających swoje obowiązki wobec samorządu na uroczyste obchody, które 
odbędą się 23 października 2016 roku w Centrum Kongresowym ICE w Kra-
kowie przy ul. Konopnickiej 17. Będzie to niepowtarzalna okazja do tego, aby 
w jednym miejscu mogły się spotkać osoby zasłużone, które swoją ciężką pracą 
budowały i umacniały działalność naszej organizacji – osoby o wyjątkowych 
cechach charakteru, wszyscy, którzy zdecydowali się na wybór takiej drogi za-
wodowej: pełnej zakrętów i wybojów, lecz dającej też poczucie spełnienia i oso-
bistej satysfakcji.

Świętujmy wspólnie ten okrągły jubileusz! Trudno uwierzyć, że minęło już 
ćwierć wieku. Proszę, przyjmijcie ode mnie najserdeczniejsze życzenia. Trwajmy 
przez następne 25 lat!!!

Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot
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OD REDAKCJI

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Ponad rok temu ówczesny Minister Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie po-
wołania zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej1. Zadaniem zespo-
łu miało być wypracowanie projektu opieki farmaceutycznej świadczonej przez 
farmaceutów w ramach uprawnień zawodowych, która podlegałaby finansowa-
niu ze środków publicznych.

Dla naszego środowiska to była wspaniała wiadomość. Realna stała się wizja 
refundowanej opieki na wzór krajów zachodnich. Ważnym elementem refundo-
wanej opieki miał być „Przegląd lekowy”, skierowany do pacjentów leczących 
się na kilka schorzeń. Wiązałam wielkie nadzieje z wprowadzeniem takiej opieki 
w aptekach zarówno szpitalnych, jak i ogólnodostępnych, co mogłoby, w przy-
padku tych ostatnich, podnieść rentowność placówek. Niestety obecny minister 
od 1 września br. rozwiązał zespół2. Z wyjaśnień Ministerstwa wynika, że resort 
przeanalizuje propozycje wypracowane przez zespół i nie wyklucza, iż część 
z nich może znaleźć swoje odzwierciedlenie w znowelizowanej ustawie Prawo 
farmaceutyczne3. Jak będzie faktycznie, pokaże czas. 

A w numerze szczególnie polecam:
• Co farmaceuta wiedzieć powinien – trudności w sporządzaniu ex tempore za-

wiesin doustnych stosowanych w pediatrii;
• Vademecum kierownika apteki – druga część opracowania poświęconego za-

gadnieniom leku recepturowego, w tym m.in. zasady wypisywania i realizacji 
recept oraz wyceny leku;

• Opieka farmaceutyczna – niezwykle ciekawy artykuł na temat dietoterapii 
i dietoprofilaktyki chorób układu kostnego;

1  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu 
roboczego do spraw opieki farmaceutycznej (Dz.Urz. MZ z 2015 r. poz. 45).

2  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2016 r. uchylające zarządzenie w spra-
wie powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej (Dz.Urz. MZ z 2016 r. 
poz. 82).

3  Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia likwidację zespołu ds. opieki farmaceutycznej, https://
farmacja.pl/aktualnosci/ministerstwo-zdrowia-wyjasnia-likwidacje-zespolu-ds-opieki- 
-farmaceutycznej, dostęp: 6.09.2016.
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OD REDAKCJI

• Organizacje aptekarskie – historia powstania i funkcjonowania najsłynniejszej 
organizacji aptekarskiej: Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego;

• Suplementy diety – kolejny punkt widzenia – artykuł stanowiący próbę oceny 
problemu nadmiernego stosowania suplementów diety, tym razem z punktu 
widzenia tych instytucji, których działalność koncentruje się wokół zagadnień 
związanych z żywnością i żywieniem człowieka.

Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran 

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru  
dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

informuje, że 22 października 2016 roku o 16.00 w czasie uroczy-

stej mszy świętej duszpasterz farmaceutów brat Krzysztof Niewia-

domski w kościele Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie 

poświęci sztandar OIA.

Serdecznie zapraszamy wszystkich farmaceutów, a w szcze-

gólności fundatorów sztandaru. 

Zamysł ufundowania sztandaru powstał w 2014 roku w związ-

ku ze zbliżającymi się obchodami 25-lecia powołania samorządu 

aptekarskiego.
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KALENDARIUM

4.05.2016  Kraków – wizyta niemieckich farmaceutów w Krakowie. W spo-
tkaniu udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara 
Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Piotr Zając oraz 
dr n. farm. Przemysław Szybka

7.05.2016  Kraków – msza święta odprawiona w intencji farmaceutów przez 
duszpasterza br. Krzysztofa Niewiadomskiego oraz spotkanie 
z misjonarzem ks. Wojciechem Kościelniakiem

10–11.05.2015 Warszawa – posiedzenie NRA
11–12.05.2016  Warszawa – szkolenie dla sędziów Naczelnego Sądu Aptekarskie-

go i okręgowych sądów aptekarskich oraz zastępców Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowych rzeczni-
ków odpowiedzialności zawodowej. Udział wzięli: Przewodniczą-
cy OSA w Krakowie mgr farm. Marcin Kudrzycki, Zastępca Prze-
wodniczącego OSA w Krakowie mgr farm. Maria Petlic-Jedynak 
oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krako-
wie mgr farm. Barbara Zakrzewska

12.05.2016  Kraków – uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Pie-
lęgniarek i Położnych. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot

12.05.2016 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
13.05.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-

wania zawodu
17.05.2016  Kraków – spotkanie w krakowskim Muzeum Farmacji z dr. farm. 

Jerzym Pertkiewiczem – aptekarzem, żołnierzem AK. Udział wzię-
ła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

18.05.2016  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary 
Jękot z Prezesem OIL prof. dr. hab. med. Andrzejem Matyją. Oma-
wiano sprawy związane z problemami samorządów zawodów 
zaufania publicznego

19.05.2016  Kraków – spotkanie organizacyjne związane ze Światowymi Dnia-
mi Młodzieży w aspekcie zapewnienia pielgrzymom dostępu do 
leków. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele krakowskich 
aptek ogólnodostępnych, Małopolski Wojewódzki Inspektor Far-
maceutyczny w Krakowie mgr farm. Józef Łoś, Zastępca Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Krakowie mgr inż. Małgorzata Lechowicz, Prezes, Wice-
prezes, Sekretarz, Skarbnik i członkowie ORA w Krakowie oraz 
prawnik OIA w Krakowie mec. Janusz Brol

20–22.05.2016 Kraków – I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu
22.05.2016  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa: „Opieka farmaceu-

tyczna w nadciśnieniu tętniczym”. Organizator: firma Valeant. 
Patronat: Gdański Uniwersytet Medyczny i OIA w Krakowie
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KALENDARIUM

23.05.2016  Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Piotr Zając

25.05.2016  Kraków – spotkanie Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr. farm. Pio-
tra Zająca z Prezesem spółki Farmina Wojciechem Świderskim. 
Omawiano sprawy związane z obchodami 25-lecia samorządu 
aptekarskiego

31.05.2016  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary 
Jękot z Dyrektorem Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Kra-
kowa Michałem Marszałkiem. Tematem spotkania były sprawy 
organizacyjne dotyczące funkcjonowania aptek w czasie Świato-
wych Dni Młodzieży

31.05.2016  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary 
Jękot ze studentami piątego roku farmacji. Celem spotkania było 
omówienie zasad odbywania stażu w aptekach

3.06.2016 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
6.06.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-

wania zawodu
7.06.2016  Warszawa – konferencja „Nowoczesne technologie medyczne i ich 

wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdro-
wia”. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara 
Jękot

10.06.2016  Warszawa – Konwent Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich. 
Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

13.06.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-
wania zawodu

15.06.2016  Kraków – debata redakcyjna „Gazety Krakowskiej” poświęcona 
tematyce medycznej: „Suplementy diety i leki bez recepty: fakty 
i mity”. Patronat: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Kra-
kowie. Udział w debacie wzięli: Katarzyna Latko z Wydziału Go-
spodarki Lekami MOW NFZ w Krakowie, Małopolski Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie mgr farm. Józef Łoś, 
Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Piotr Zając, dr Katarzyna 
Palka z Zakładu Medycyny Rodzinnej CMUJ, przedstawiciel WSSE 
w Krakowie

16.06.2016  Kraków – zebranie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie naboru na 
specjalizację w dziedzinach: farmacji aptecznej, farmacji szpital-
nej, farmakologii. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. 
Barbara Jękot, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Ap-
tecznej płk mgr farm. Jerzy Jasiński oraz Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Farmacji Szpitalnej dr farm. Krystyna Chmal-Jagiełło

17.06.2016  Nowy Sącz – uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na bu-
dynku Apteki Naszej przy ul. Lwowskiej 27. Na tablicy zapisano 
historię apteki. W czasie II wojny światowej pod tym adresem 
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prowadził aptekę mgr farm. Albin Burz. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele OIA w Krakowie: mgr mgr farm. Bożena 
i Bolesław Cetnarowscy oraz mgr farm. Magdalena Kudrzycka 
i mgr farm. Mirosław Grodek – członkowie ORA w Krakowie

19.06.2016  Kraków – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w farma-
koterapii chorób układu sercowo-naczyniowego”. Organizator: 
firma Sandoz. Patronat: Gdański Uniwersytet Medyczny i OIA 
w Krakowie

21.06.2016 Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
22.06.2016 Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
23.06.2016 Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
24.06.2016 Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
26.06.2016  Leńcze – Rodzinny Piknik Farmaceutyczny Mixtura 2016 zorgani-

zowany w Dolinie Cedronu przez firmę NEUCA pod patronatem 
OIA w Krakowie

27.06.2016  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ustawicz-
nego kształcenia farmaceutów zorganizowana przez firmę Labo-
farm, OIA w Krakowie oraz Oddział Krakowski PTFarm

28.06.2016 Warszawa – posiedzenie NRA
1.07.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-

wania zawodu
8.07.2016  Kraków – spotkanie z okazji Dnia Radcy Prawnego. Udział wzięły 

Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

10.07.2016  Kraków – uroczystość absolutorium studentów – absolwentów 
rocznika 2016 Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Udział wzięła 
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

14.07.2016 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
22–24.07.2016  Poprad, Słowacja – I Międzynarodowa Konferencja Nauk Farma-

ceutycznych i Medycznych. Udział wzięła mgr farm. Joanna Piąt-
kowska-Kowalik, członek Prezydium ORA w Krakowie
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WYDARZENIA

Spotkanie  
z dr. farm. Jerzym Pertkiewiczem 
w krakowskim Muzeum Farmacji

17 maja br. odbyło się kolejne spotkanie z dr. farm. Jerzym Pertkiewiczem – ap-
tekarzem, żołnierzem Armii Krajowej. Należy on do grona najbardziej szanowa-
nych mieszkańców Tarnowa, o czym można się było przekonać, biorąc udział 
w przepięknym benefisie z okazji jego 95. urodzin, zorganizowanym w ubiegłym 
roku w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie. 

Jerzy Pertkiewicz urodził się 25 lutego 1920 roku w Czortkowie nad Seretem 
(Kresy) w rodzinie aptekarskiej. Farmację ukończył na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w 1948 roku, a w 1976 roku uzyskał stopień doktora nauk farmaceu-
tycznych. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku oraz należał do AK  
(ps. Drzazga). Jest pułkownikiem w stanie spoczynku, harcmistrzem i harce- 
rzem Rzeczypospolitej, kawalerem Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti 
Militari. W ubiegłym roku opublikował swoje wojenne wspomnienia w książce 
„Regina II”. Pluton Partyzancki batalionu „Barbara” 16 pułku piechoty Armii Kra-
jowej ziemi tarnowskiej. Dąbry 17 X 1944. Akcje zbrojne, zagłada, pamięć, jako wy-
raz hołdu złożony kolegom partyzantom, którzy wszyscy zginęli jednego dnia. 
Książkę wydało Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Od wielu lat dr Pertkiewicz jest związany z krakowskim Muzeum Farmacji. 
To właśnie tutaj napisał swoją pracę doktorską pt. Aptekarstwo polskie na ob-
szarze byłej Galicji w świetle obowiązującego ustawodawstwa z lat 1772–1914. 
Z promotorem, prof. Wojciechem Roeske, łączyła go dozgonna przyjaźń, o której 
przejmująco opowiadał w czasie poświęconej pamięci profesora sesji naukowej 
w 2002 roku. 

Podczas spotkania 17 maja br. Jerzy Pertkiewicz w wykładzie pt. „Konwen-
cjonalne i niekonwencjonalne sposoby leczenia w oddziałach partyzanckich AK”, 
omawiając zarówno doświadczenia własne, jak i kolegów, wspominał o sposo-
bach leczenia w oddziałach partyzanckich AK. Jak można przypuszczać, były to 
najczęściej metody niekonwencjonalne, aczkolwiek skuteczne. Usłyszeliśmy m.in.,  
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jak radzono sobie po ukąszeniu żmii czy w przypadku złamania kości. Wykład 
był niezwykle ciekawy, a swoim urokiem osobistym nasz zacny prelegent za-
chwycał jak zawsze. W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie naj-
lepsze życzenia dr. Pertkiewiczowi złożyła Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta 
Rząsa-Duran.

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Zakończenie  
okresu edukacyjnego

Uprzejmie przypominam, że w 2016 roku zakończy się 5-letni 

okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wykony-

wania zawodu w 2006 i w 2011 roku. Obowiązek zaliczenia okresu 

edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na prze-

dłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2016 roku.

Zaliczenie odbywa się na podstawie wpisów w karcie ciągłego 

szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumentów potwierdzają-

cych uzyskanie punktów edukacyjnych. Informacja o dopełnieniu 

obowiązku odbycia ciągłego szkolenia jest umieszczana w rejestrze 

farmaceutów. Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia okresu 

edukacyjnego znajdują się na stronie OIA w zakładce „Szkolenia 

i Konferencje”.

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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I Mistrzostwa Polski Farmaceutów 
w Raftingu 

21 maja 2016 roku Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie mgr farm. 
Barbara Jękot otworzyła oficjalnie I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftin-
gu. Odbyły się one na terenie Krakowskiego Klubu Kajakowego przy ul. Kol-
nej 2 w Krakowie. Udanych zawodów w duchu szlachetnej rywalizacji życzyła 
wszystkim uczestnikom Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska. Pani Prezes była jednocześnie członkiem drużyny NRA. 
Informacje organizacyjne i składy drużyn przekazała mgr farm. Małgorzata Leli-
to – kierownik organizacyjny imprezy.

Do 13.00 trwał trening. Każda załoga miała możliwość trzykrotnego prze-
płynięcia toru. O 15.30 rozpoczęły się zawody. Na starcie stanęło 10 załóg z całej 
Polski. Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach: o Puchar Prezesa NRA i o Pu-
char Prezesa OIA Kraków. W fazie kwalifikacji odbyły się dwa spływy. Doping 
kibiców – trąbki, oklaski i pokazy cheerleaderek – tworzył niesamowitą atmos-
ferę. Zmotywowane do walki załogi dawały z siebie wszystko. Do finału dostały 
się cztery zespoły z najlepszymi czasami. Emocje rosły z każdą minutą (razem 
z temperaturą powietrza), zwłaszcza że dwie załogi z Krakowa zakwalifikowały 
się do finału z miejsc trzeciego i czwartego. 

Ostatecznie Puchar Prezesa NRA i tytuł Mistrza Polski Farmaceutów 2016 
w Raftingu zdobyła załoga Hurtapu z Wiktorem Napiórą jako kapitanem. Drugie 
miejsce zajęła załoga z Krakowa w składzie: Przemek Szybka – kapitan, Seba-
stian Janik, Andrzej Stopkowski, Michał Marecki. Brązowy medal zdobyła załoga 
z Olsztyna z Romanem Grzechnikiem jako kapitanem. Medale, puchary i nagro-
dy wręczała Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Wystrzeliły korki od 
szampanów i posypały się gratulacje. Najlepszą załogę kobiecą stworzyły farma-
ceutki z Łodzi z Izabelą Kromkowską jako kapitanem. Medale, nagrody i kwia-
ty wręczał Wiktor Napióra – sponsor zawodów. Puchar Prezesa OIA Kraków 
zdobyła nasza druga załoga, w składzie: Anna Stobierska-Piątek – kapitan, Anna 
Mierzwińska-Dobosz, Bartłomiej Dobosz, Filip Płoch. Puchary, medale i nagrody 
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wręczała Prezes ORA w Krakowie Barbara Jękot. Wszystkim serdecznie GRATU-
LUJEMY!!!

Nagrodziliśmy jeszcze najhojniejszego sponsora zawodów – Prezesa hur-
towni farmaceutycznej Hurtap Wiktora Napiórę – i najbardziej kreatywną za-
łogę w kategorii „Najlepsze wąsy raftingu”. To wyróżnienie otrzymała załoga 
z Krakowa, której członkowie, bez względu na płeć, mieli wąsy – podobno to 
nowy amulet przynoszący szczęście… Teoria się potwierdziła, bo była to ta sama 
załoga, która zdobyła Puchar Prezesa OIA. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom zawodów. Byli nimi: hurtow-
nia farmaceutyczna Hurtap, Fokus Pharma, Relaksmisja, Wielospecjalistyczny 
Szpital im. Stanleya Dudricka w Skawinie (który wystawił też załogę rekrutującą 
się z farmaceutów apteki szpitalnej) i Nespresso (firma przez cały dzień serwo-
wała nam pyszną kawę). 

Zakończyliśmy tę kolejną sportową imprezę integrującą farmaceutów z całej 
Polski wspólną kolacją grillową i dyskoteką. Kolejne mistrzostwa już za rok… 
Zapraszamy!

Skarbnik ORA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata Lelito

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 

z przyjemnością informuje, że 
25 listopada 2016 roku 

w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum 

przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie 
odbędzie się 

V Konkurs Nalewek Własnej Receptury, 
tradycyjnie organizowany we współpracy  

z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie. 
Zapraszamy zarówno do wzięcia udziału w konkursie,  

jak i do uczestnictwa w degustacji. 

Szczegóły będą się znajdować na stronie: www.oia.krakow.pl.
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II Środkowoeuropejski 
Kongres Biomedyczny 
w Krakowie 

W dniach 15–18 czerwca 2016 roku w Auditorium Maximum UJ w Krakowie 
odbył się II Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny (2nd CEBC), którego te-
mat przewodni brzmiał: „From emerging biochemical strategies to personalized 
medicine”. 

Zorganizowały go dwie krakowskie jednostki: Instytut Farmakologii Pol-
skiej Akademii Nauk oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Col-
legium Medicum. Honorowy patronat nad Kongresem objęli: Prezydent Miasta 
Krakowa Jacek Majchrowski, JM Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak oraz 
Prezes PAN prof. dr hab. Jerzy Duszyński. W skład Komitetu Honorowego weszli: 
Prorektor UJ ds. CM prof. dr hab. Piotr Laidler, Dyrektor Instytutu Farmakologii 
PAN prof. dr hab. Krzysztof Wędzony oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM 
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki. 

W Kongresie wzięło udział 250 uczestników z wielu ośrodków naukowych 
z kraju i zagranicy (19 krajów Europy, Azji oraz Ameryki Północnej i Południo-
wej). Wśród nich byli lekarze klinicyści różnych specjalności, farmakolodzy, 
biolodzy, chemicy oraz studenci. Ważnym faktem był aktywny udział koleżanek 
i kolegów pracujących na wydziałach farmaceutycznych w kraju.

Czołowi specjaliści polscy i zagraniczni prezentowali najnowsze odkrycia 
i osiągnięcia w zakresie strategii biomedycznych, które mogą się przyczynić 
do poszerzenia i pogłębienia wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i terapii 
chorób ośrodkowego układu nerwowego, cukrzycy, bólu oraz schorzeń endo-
krynologicznych i nowotworowych.

Gościem specjalnym Kongresu był laureat Nagrody Nobla (2012) w dziedzi-
nie chemii prof. Brian Kobilka (Stanford University, USA). Jego wykład plenarny 
nosił tytuł: „Structural insights into G protein coupled receptor activation – im-
plications for drug discovery”. 

Kolejne znakomite wykłady plenarne wygłosili:
• dr Kalpana M. Merchant (Purdue University, USA) – „Personalized therapies 

for CNS diseases: Needs and approaches”; 
•  prof. Kjell Fuxe (Karolinska Institutet, Szwecja) – „Heteroreceptor complexes 

and their allosteric receptor-receptor interactions as a novel biological prin-
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ciple for integration of communication in the CNS: Targets for drug develop-
ment in mental and neurological disorders”;

•  prof. Jan Lubiński (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska) – „Hereditary 
breast and ovarian cancers”;

•  prof. Herbert Y. Meltzer (Northwestern University, USA) – „Personalizing 
treatment of the schizophrenia spectrum through endophenotypes, rational 
pharmacology, and pharmacogenomics”; 

•  prof. Anton Bespalov (Partnership for Assessment and Accreditation of Scien-
tific Practice, Niemcy) – „How novel should the new drug targets be? Industry 
perspective”. 

Oprócz 6 wykładów plenarnych program naukowy Kongresu tworzyło 20 se-
sji tematycznych oraz 2 sesje plakatowe, na których przedstawiono 113 poste-
rów. Program Kongresu uzupełniły warsztaty szkoleniowe przygotowane przez 
koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, adresowane do młodych 
polskich naukowców i poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o fi-
nansowanie projektów badawczych.

Kongres nie tylko był okazją do zdobywania najnowszej wiedzy z obszaru 
biomedycyny oraz wymiany doświadczeń, ale także pozwolił – zwłaszcza mło-
dym uczestnikom – nawiązać kontakty naukowe z kolegami z całego świata. 
Uczestnicy Kongresu mieli możliwość swobodnej wymiany informacji i opinii 
zarówno w czasie sesji naukowych, jak i podczas wieczornych spotkań towarzy-
szących Kongresowi.

Kongres zakończył się ceremonią wręczenia nagród dla młodych naukow-
ców za najlepszy referat oraz poster.

Sponsorami i wystawcami Kongresu były firmy lub organizacje: Urząd Mia-
sta Krakowa, Selvita, Meranco, Genomed, STEMCELL Technologies, Bio-Rad,  
TK Biotech, Immunogen Polska, BioKom, AnimaLab, KAWA.SKA, EURx oraz  
GLISTEN (COST Action CM1207).

Patronat medialny nad Kongresem objęły m.in. Okręgowa Izba Aptekarska 
w Krakowie oraz portale internetowe farmacja.net, jestem.farmaceutą, e-duka-
cja.pl i e-farmacja.net.

II Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny jest kontynuacją międzynaro-
dowych spotkań naukowych rozpoczętych w 2014 roku w Budapeszcie. Następny 
Kongres planowany jest za dwa lata. Więcej informacji na: www.cebc2016.com. 

prof. dr hab. Małgorzata Filip
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Kongresu

Instytut Farmakologii PAN, Kraków 
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I Międzynarodowa Konferencja 
Nauk Farmaceutycznych  
i Medycznych
W dniach 22–24 lipca 2016 roku w Popradzie odbyła się I Międzynarodowa Kon-
ferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (I-st International Conference 
on Pharmaceutical and Medical Sciences) pod honorowym patronatem Prorek-
tora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. Piotra 
Laidlera i pod patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM dr hab. 
Jacka Sapy, prof. UJ. Konferencję zorganizowały Wydział Farmaceutyczny UJ CM 
oraz PTFarm Oddział Kraków. Przybyłych wykładowców i gości powitał Prezes 
Oddziału Krakowskiego PTFarm prof. dr hab. Władysław Opoka.

Głównymi tematami były:
1. Postępy w diagnostyce i farmakoterapii wybranych chorób przewlekłych 

układu nerwowego.
2. Postępy farmakoterapii wybranych chorób metabolicznych.
3. Znaczenie medycyny prewencyjnej w świetle najnowszych badań dotyczą-

cych chorób przewlekłych.
4. Sfałszowane leki – poważny i aktualny problem lekarzy, farmaceutów i pa-

cjentów.
Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania szeregu wykładów prezentowa-

nych przez wybitnych znawców z dziedziny farmacji i medycyny. Na szczególną 
uwagę zasługuje wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Fijałka „Przestępczość farma-
ceutyczna – globalny problem XXI wieku”.

Młodzi adepci nauk farmaceutycznych i medycznych przedstawili niezwykle 
interesujące wyniki badań, przeprowadzonych w ramach prac magisterskich, 
doktorskich, a także działalności w kołach naukowych UJ. Komisja pod przewod-
nictwem dr hab. Jolanty Pytko-Polończyk, prof. UJ wyłoniła trzy najciekawsze 
prezentacje, które zostały nagrodzone. 

Konferencja zakończyła się w niedzielę 24 lipca br. Wszystkim referentom 
gratulujemy niezwykle ciekawych wystąpień, a organizatorom i uczestnikom 
serdecznie życzymy, aby I Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycz-
nych i Medycznych stanowiła inaugurację cyklu interesujących spotkań i zdoby-
ła należne jej uznanie. 

Członek Prezydium ORA w Krakowie
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
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Leki recepturowe, cz. II

Leki recepturowe sporządzane są w aptece na podstawie recepty lekarskiej lub 
jej odpisu. 

Dane dotyczące przepisanego leku recepturowego obejmują jego skład lub 
nazwę mieszaniny składników używaną zwyczajowo w praktyce farmaceutycz-
nej, a także sposób dawkowania w przypadku przepisania leku recepturowego 
zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową 
w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii1 lub substancję zaliczoną 
do wykazu A substancji bardzo silnie działających określoną w Farmakopei Pol-
skiej.

Ilość leku recepturowego oraz surowca farmaceutycznego przeznaczonego 
do jego sporządzenia określa się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca 
farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego będą-
cego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci 
leku, można również określić wyrazami „ilość odpowiednia”, „quantum satis” 
lub skrótem „q.s.”.

Na recepcie wystawionej na preparaty zawierające środki odurzające lub 
substancje psychotropowe podaje się dodatkowo sumaryczną ilość środka odu-
rzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie.

Na jednej recepcie można przepisać jeden lek recepturowy. 
Osoba uprawniona do wystawiania recept lekarskich2 jednorazowo może: 

• przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego ustaloną zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, 
które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu 
leków recepturowych3, w przypadku produktów leczniczych w postaci: mazi-
deł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę, i wystawić do 16 takich 

1  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 224).
2  Lekarz, le karz dentysta, felczer lub starszy felczer.
3  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które 

mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recep-
turowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1259), dalej: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
6 listopada 2012 r.
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recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu 
stosowania;

• przepisać podwójną ilość leku recepturowego ustaloną zgodnie z tym rozpo-
rządzeniem w przypadku pozostałych postaci leków recepturowych.

Jeżeli ilość leku recepturowego przepisanego na recepcie przekracza te 
ilości, osoba wykonująca zmniejsza ją do określonej powyżej. Uwaga: rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie recept lekarskich4 uściśliło, że w wypadku przekroczenia dziesięcio-
krotnej ilości leków recepturowych w postaci maści, kremów, mazideł, past lub 
żeli do stosowania na skórę osoba realizująca receptę ma obowiązek zmniejszyć 
ją do tej ilości.

Ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, w poniż-
szych postaciach wynosi:
• proszki dzielone – do 20 sztuk;
• proszki niedzielone (proste i złożone) – do 80 g;
• czopki, globulki i pręciki – do 12 sztuk;
• roztwory, mikstury, zawiesiny oraz emulsje do użytku wewnętrznego – do 

250 g;
• płynne leki do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, jego ilość 

w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 g) – do 500 g;
•  maści, kremy, mazidła, pasty oraz żele – do 100 g;
• krople do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 g;
•  mieszanki ziołowe – do 100 g;
• pigułki – do 30 sztuk;
•  kleiny – do 500 g;
•  krople do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa sporządzane w wa-

runkach aseptycznych – do 10 g.
Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków 

gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refun-
dacją, są wydawane pacjentowi za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem że 
przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku 
gotowego w formie stałej stosowanej doustnie. 

Osobami uprawnionymi do sporządzania leków recepturowych w aptece 
są wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni (w granicach ich uprawnień 
zawodowych)5. 

4  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1261).

5  Technik farmaceutyczny z dwuletnią praktyką w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy 
może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarza-



FARMACJA KRAKOWSKA  3 / 201620

VADEMECUM KIEROWNIKA APTEKI

Osoba sporządzająca lek recepturowy: 
1. Powinna stosować surowce farmaceutyczne niezbędne do przygotowania 

danej postaci leku recepturowego, przy czym jeżeli na recepcie wymieniony 
został ‒ jako wchodzący w skład leku recepturowego ‒ surowiec farmaceu-
tyczny występujący w kilku stężeniach, a stężenie tego surowca nie zostało 
określone, powinna użyć surowca o najniższym stężeniu. Surowce farmaceu-
tyczne i postać leku recepturowego muszą spełniać wymagania określone 
w Farmakopei Polskiej lub Farmakopei Europejskiej, lub innych odpowied-
nich farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europej-
skiej.

2. Dokonuje korekty składu leku recepturowego, jeżeli ten podany na recepcie 
może tworzyć niezgodność chemiczną lub fizyczną zmieniającą działanie leku 
lub jego wygląd, przez:
• dodanie surowca farmaceutycznego ułatwiającego prawidłowe przygoto-

wanie postaci leku recepturowego lub pozwalającego na uzyskanie jednoli-
tego dawkowania;

• prawidłowy dobór surowców farmaceutycznych, zapewniający rozpusz-
czenie wszystkich składników leku recepturowego w celu uzyskania jego 
właściwej postaci;

• zmianę postaci surowca farmaceutycznego z rozpuszczalnej na nieroz-
puszczalną lub odwrotnie, z uwzględnieniem koniecznej różnicy w ilości 
surowca.

3. Zobowiązana jest zmniejszyć ilość surowca farmaceutycznego w składzie 
leku recepturowego do wielkości określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli 
dawka maksymalna jest dla tego surowca ustalona lub ze składu oraz spo-
sobu użycia podanego w recepcie wynika, że nastąpiło przekroczenie dawki 
maksymalnej, a wystawiający receptę nie uczynił adnotacji o konieczności 
zastosowania dawki wskazanej w składzie leku.

4. Musi umieścić na recepcie lekarskiej adnotację o dacie i czasie sporządzenia 
leku recepturowego oraz złożyć swój podpis i przybić pieczątkę.
Dokonanie innych zmian niż wymienione wyżej jest możliwe jedynie po 

porozumieniu się z osobą, która receptę wystawiła. Pracownik fachowy apteki 
sporządzający lek recepturowy odnotowuje na odwrocie recepty wprowadzenie 
zmian oraz umieszcza swój podpis i pieczątkę.

niu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów 
leczniczych mających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, substancje 
odurzające i substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
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Lek recepturowy może być sporządzony i wydany w tej samej aptece na pod-
stawie odpisu recepty lekarskiej, jeżeli nie zawiera w swoim składzie surowców 
farmaceutycznych będących środkami bardzo silnie działającymi, silnie działa-
jącymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekurso-
rami kategorii 1, a osoba, która wystawiła receptę, umieściła na niej adnotację 
dotyczącą tego, ile razy wykonanie leku ma być powtórzone. Dopuszcza się 
sporządzenie i wydanie na podstawie odpisu recepty leku recepturowego za-
wierającego w swym składzie surowiec farmaceutyczny silnie działający, jeżeli 
przepisana dawka dzienna lub jednorazowa nie przekracza maksymalnej dawki 
dziennej lub jednorazowej. 

Apteka wraz z lekiem recepturowym zawierającym środek odurzający, sub-
stancję psychotropową lub prekursor kategorii 1 wydaje opis recepty. Opis ten 
może nie zawierać składu leku recepturowego, jeżeli na recepcie zamieszczono 
adnotację „wydać opis bez składu”.

Koszt sporządzenia leku recepturowego obejmuje: 
• wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych wymienionych 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. 
w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne 
przy sporządzaniu leków recepturowych, lub wartość innych leków niż okre-
ślone powyżej, a zamieszczonych w wykazie refundowanych leków, środ-
ków spożywczych spe cjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, pod warunkiem że przepisana dawka leku recepturowego jest 
mniejsza od najmniejszej zarejestrowa nej dawki leku gotowego w postaci sta-
łej stosowanej doustnie; 

• wartość opakowań; 
• koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).

Marża detaliczna dla leku recepturowego wynosi 25% kosztu jego sporzą-
dzenia. 

Wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na pod-
stawie ceny hurtowej. 

Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek gotowy wy-
mieniony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 
2012 r., za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że liczy się 
wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek – wartość całkowitej ilo-
ści jednostek zawartych w ampułce.

Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek gotowy zamiesz-
czony w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, za cenę surowca 
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uważa się cenę hurtową tego leku, lecz liczy się wartość użytej jednostki daw-
kowania.

Do wartości użytych surowców farmaceutycznych nie wlicza się kosztów 
przygotowanej w aptece wody wchodzącej w skład leków recepturowych. Do 
wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków oraz podkładek.

Koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum) jest ustalany w zależ-
ności od postaci leku i wynosi: 
• 12,33 zł – dla postaci leków niejałowych: proszki dzielone i niedzielone (pro-

ste i złożone), czopki, globulki, pręciki, roztwory, mikstury, zawiesiny, emulsje 
do użytku wewnętrznego, płynne leki do stosowania zewnętrznego, maści, 
kremy, mazidła, pasty, żele, krople do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, 
mieszanki ziołowe, pigułki i kleiny6: 

• 24,66 zł – dla postaci leków jałowych wykonanych w warunkach aseptycznych, 
przewidzianych wymogami Farmakopei Polskiej, zgodnie z zamieszczonym na 
recepcie wskazaniem lub zawierających antybiotyk: krople i maści do oczu, 
uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, proszki dzielone, czopki, globulki, 
pręciki, roztwory, mikstury, zawiesiny i emulsje do użytku wewnętrznego, 
płynne postaci leków do stosowania zewnętrznego, maści, kremy, mazidła, 
pasty, żele7. 

Odpłatność ryczałtowa dla leków recepturowych wynosi 0,50% wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę8 z zaokrągleniem do pierwszego miejsca 
po przecinku9. Od 1 stycznia 2016 roku, wobec ustalenia minimalnego wyna-
grodzenia za pracę na kwotę 1850,00 zł10, kwota ryczałtu za lek recepturowy 
wynosi 9,30 zł. 

Surowce farmaceutyczne będące środkami odurzającymi, psychotropowymi 
lub prekursorami podlegają ewidencjonowaniu analogicznie do produktów lecz-
niczych zawierających w swoim składzie te substancje11. 

6  Wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1–10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopa-
da 2012 r. 

7  Wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listo-
pada 2012 r. 

8  Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2008).

9  Art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 345).

10  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385).

11  Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji określa § 3 rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotro-
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W uzupełnieniu informacji o konieczności prowadzenia ewidencji recept 
magistralnych chcę dodać, że ustawodawca dopuszcza możliwość prowadzenia 
ewidencji w formie elektronicznej zabezpieczonej przed dostępem osób nie-
uprawnionych.

Farmaceuta lub technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania leku recep-
turowego, jeżeli: 
• zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, do któ-

rych farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma 
możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept; 

• od dnia sporządzenia leku recepturowego na podstawie recepty lub etykiety 
aptecznej upłynęło co najmniej 6 dni; 

• osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia; 
• zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty;
• zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wy-

stawiona recepta.
Jakość leków recepturowych, sposób i miejsce przechowywania surow-

ców farmaceutycznych stosowanych do receptury, sprawność wyposażenia, 
naczynia i utensylia, a także ewidencje, jakie apteka ma obowiązek prowadzić 
w związku z wykonywaniem leków recepturowych (w tym zawierających śro-
dek odurzający, substancję psychotropową lub prekursor kategorii 1), podlegają 
kontroli inspekcji farmaceutycznej12. Przypominam też, że jeżeli wynik analizy 
leku recepturowego będzie negatywny, apteka będzie musiała pokryć koszt 
przeprowadzonej analizy.

Prawidłowość realizacji recept, w tym otaksowania recept, ilości sporzą-
dzanych leków recepturowych, oraz przestrzeganie terminów realizacji recept 
podlegają kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz aktów prawnych, w których znajdują się  
odniesienia do leków recepturowych lub na podstawie 
których wydano akty wykonawcze

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych 
wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogól-
nodostępną (Dz.U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1337).

powych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje 
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1889).

12  Wymagania dotyczące receptury omówiłam szczegółowo w cz. I opracowania opubliko-
wanej w nr 2/2016 biuletynu „Farmacja Krakowska”.
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu 
pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocni-
czej apteki (Dz.U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1338).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie 
podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, 
poz. 1565).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wy-
dawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 493).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegó-
łowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 171, poz. 1395).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środ-
ków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów katego-
rii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1889).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia 
wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspek-
cji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia 
o wyniku badań jakościowych pobranych próbek (Dz.U. z 2009 r. Nr 129, 
poz. 1069).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 62).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, 
które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządza-
niu leków recepturowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1259).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1261).

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

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 224).

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 345).

Opracowała Elżbieta Rząsa-Duran
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Trudności w sporządzaniu  
ex tempore zawiesin doustnych 
stosowanych w pediatrii

Syropy są najpowszechniejszą doustną postacią leku dla dzieci. Stosowanie tej 
formy leku wskazane jest już od trzeciego miesiąca życia. Pod względem fizy-
kochemicznym mogą to być roztwory, np. Hydroxyzinum czy Eurespal, albo 
zawiesiny, np. Nifuroksazyd lub Nurofen. Zawiesiny występują w formie goto-
wej lub w postaci proszku/granulatu do bezpośredniego przygotowania przed 
użyciem. Forma granulatów/proszków do sporządzenia zawiesiny ex tempore 
przeznaczona jest dla substancji nietrwałych w środowisku wodnym, wśród któ-
rych dominującą grupę stanowią antybiotyki, tj. amoksycylina, samodzielnie lub 
z kwasem klawulanowym, klarytromycyna, azytromycyna czy cefalosporyny: 
I (cefaleksyna, cefadroksil) i II (cefuroksym i cefaklor) generacji. Opakowaniem 
tej formy leku są butelki szklane lub z tworzywa sztucznego, z dołączonymi róż-
nego typu miarkami.

Podczas przygotowywania zawiesiny ex tempore z granulatu lub proszku pa-
cjent może napotkać szereg niejasnych informacji. Najważniejsze problemy to:
• odczytanie właściwej ilości wody potrzebnej do sporządzenia preparatu,
• przygotowanie, odmierzenie i/lub poprawne dodanie wody,
• właściwe wymieszanie proszku z wodą.

Ten sam produkt leczniczy może występować w różnych wielkościach opa-
kowań. Zdarza się, że w dołączonych do nich ulotkach producenci zbiorowo opi-
sują przygotowanie wszystkich dostępnych wielkości opakowań tego preparatu 
(np. Sumamed Forte 200 mg/5 ml, AzitroLEK 100 mg/5 ml). Znalezienie infor-
macji o właściwej objętości wody, często pod presją czasu, może być kłopotliwe 
i skutkować złym odczytaniem, a w konsekwencji błędnym sporządzeniem leku. 
W celu uniknięcia pomyłek wytwórcy powinni umieszczać w instrukcji schemat 
przygotowania zawiesiny tylko dla danego opakowania. 

Do sporządzenia zawiesiny należy użyć wody przegotowanej i ostudzonej do 
temperatury pokojowej. Niejednokrotnie pośpiech wynikający z konieczności 
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szybkiego podania leku może skutkować dodaniem wody o zbyt wysokiej tempe-
raturze, co unieczynni substancję aktywną lub zmieni lepkość zawiesiny, nawet do 
formy przypominającej pastę. Nieprzegotowana woda mineralna, bezpośrednio 
z butelki, nie jest odpowiednia, gdyż zawiera zbyt dużo związków mineralnych, 
które mogą wchodzić w interakcję z substancjami leczniczymi lub pomocniczymi. 
Bardzo istotny jest także etap „rozluźnienia” granulatu, poprzedzający dodanie 
wody. Pominięcie tej czynności może spowodować powstanie zbitych, trudnych 
do usunięcia aglomeratów, a także niedokładne wymieszanie granulatu z wodą.

Dodanie przepisanej ilości wody nie zawsze jest proste. Producenci określają 
jej ilość albo do „kreski”, albo w mililitrach bądź też wykorzystują obie z tych me-
tod równocześnie. Informacja do „kreski” jest często niejednoznaczna, ponieważ 
na opakowaniach jest wiele linii, oznaczeń czy kodów kreskowych, które mogą 
mylnie sugerować ten poziom, a „kreska” jest słabo widoczna. Określanie w mi-
lilitrach jest precyzyjniejsze, jednak dodanie konkretnej objętości może być już 
problemem, np. odmierzenie „16,5 ml wody” (Sumamed) czy „dwóch porcji po 
22,5 ml” (Ceclor) może się okazać dla pacjenta zbyt trudne w warunkach domo-
wych. Tylko nieliczni producenci dołączają miarki pozwalające od razu odmie-
rzyć wymaganą ilość wody (fot. 1) lub dodatkowe buteleczki z przepisaną ilością 
wody, jaką należy dodać do zawiesiny ex tempore (Zinnat Forte 250 mg/5 ml, nie-
zarejestrowany w Polsce). Częściej jednak wytwórcy sugerują, by dodać wodę za 
pomocą dołączonej strzykawki (np. 5 ml), przeznaczonej jednocześnie do poda-
wania leku. Niestety wielokrotne pobieranie wody za pomocą strzykawki w celu 
odmierzenia większej ilości niesie ryzyko pomyłki, w wyniku której zawiesina 
zostanie sporządzona nieprawidłowo. Przykładem niejasnej informacji jest rów-
nież zapis w ulotce jednego z preparatów mówiący, że należy „dodać w dwóch 
porcjach 53 ml przegotowanej, ostudzonej wody (do poziomu oznaczonego na 
butelce)” (Vercef 125 mg/5 ml 75 ml). Pacjent (rodzic lub opiekun) może być zdez-
orientowany, którą z tych dwóch informacji ma się kierować przede wszystkim.

Fot. 1. Miarka odmierzająca ilość wody (19 ml) do sporządzenia zawiesiny Zinnat 
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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.

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

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

Echinerba®

Tabletki z czosnku Labofarm®

Salicortex®

– lek ułatwiający zasypianie

– lek o działaniu stymulującym układ odpornościowy organizmu

– lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym 

Skład tabletki: korzeń kozłka (Valerianae radix) – 400 mg.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwości na korzeń kozłka.

Skład jednej tabletki: wyciąg suchy z ziela jeżówki purpurowej (4,5-3,5 : 1) – 100 mg.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na rośliny z rodziny złożonych (Compositae), choroby prze-
biegające z zaburzeniami odporności: gruźlica, zakażenie wirusem HIV oraz AIDS, białaczki, cho-
roby autoimmunologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, choroby układowe tkanki łącznej  
(kolagenozy), immunosupresja.

Skład tabletki: cebule czosnku - 300 mg. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na czosnek.

Skład tabletki: kora wierzby – 330 mg. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korę wierzby, 
salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. w przeszłości obrzęk naczynioruchowy, 
skurcz oskrzeli lub przewlekła pokrzywka po zastosowaniu salicylanów lub innych niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych), astma, czynna choroba wrzodowa, trzeci trymestr ciąży, ciężkie zaburze-
nia wątroby i/lub nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, wrzód żołądka i/lub dwunastnicy, niedobór 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Nie stosować poniżej 18 roku życia.

  Lek tradycyjnie wskazany: w trudnościach w zasypianiu  
oraz w łagodnych objawach napięcia nerwowego  

 Lek tradycyjnie wskazanyjako środek pomocniczy w chorobach 
przeziębieniowych. 

 Lek tradycyjnie wskazany w , w łagodnych 
postaciach hiperlipidemii i hipercholesterolemii, w zapobieganiu 
starczym zmianom naczyń krwionośnych oraz w początkowym  
okresie infekcji górnych dróg oddechowych.

 Tradycyjnie stosowany w celu łagodzenia bólów kostno-stawowych o nie-
wielkim nasileniu, bólów głowy i gorączki towarzyszącej przeziębieniu. 
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane 

dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 

produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek 

niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

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



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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CO APTEKARZ WIEDZIEĆ POWINIEN

Po dodaniu odpowiedniej ilości wody zawiesina powinna być bardzo do-
kładnie wytrząsana. Niestety zalecany przez producentów czas wytrząsania nie 
zawsze jest wystarczający do prawidłowego sporządzenia leku. Ponadto opako-
wanie z nieprzezroczystego tworzywa sztucznego lub szkła oranżowego także 
utrudnia wizualną ocenę, czy zawiesina jest poprawnie sporządzona. Nierów-
nomierne wymieszanie obu faz zawiesiny zmienia końcowe stężenie substancji 
czynnej w gotowym preparacie i skutkuje niedokładnością dawkowania. 

Aby uniknąć problemów z wykonaniem powyższych czynności, farmaceuta 
powinien zaoferować sporządzenie zawiesiny w aptece za pomocą dostępnej 
wody oczyszczonej. Czynność ta nie powinna wynikać jedynie z dobrej woli ap-
tekarza, lecz z obowiązku wobec pacjenta. 

W większości krajów producenci antybiotyków, dla których należy przygoto-
wać zawiesinę doustną ex tempore, umieszczają w ulotce dla pacjenta informację, 
że „zawiesina doustna zostanie przygotowana przez lekarza, pielęgniarkę lub 
farmaceutę” (w Polsce dotyczy to preparatu AzitroLEK 100 mg/5 ml). Doradza 
się nawet, by pacjent wrócił do apteki, jeżeli zostanie mu wydany proszek lub 
granulat. W wielu ulotkach wręcz brak jest wskazówek co do tego, jak przygoto-
wać zawiesinę, ponieważ uznaje się, że nie jest to informacja przeznaczona dla 
pacjenta. Czasami taka instrukcja znajduje się w ulotce, ale jest oznakowana wy-
łącznie jako skierowana do farmaceuty. W niektórych ulotkach podana jest skró-
towo informacja o dodaniu wody, ale z zaznaczeniem, że to tylko na wypadek, 
gdyby pacjent nie otrzymał stosownej pomocy ze strony personelu fachowego. 
W przypadku takich preparatów rejestrowanych w innych krajach dokładne 
informacje o sposobie przygotowania zawiesiny znajdują się przede wszystkim 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a więc w dokumencie skierowanym do 
personelu fachowego. Można się więc zastanawiać, dlaczego w Polsce nie stosuje 
się takich rozwiązań. Przecież zdarzają się przez to liczne pomyłki w farmakote-
rapii dzieci. W ekstremalnych przypadkach opiekunowie dziecka podają proszek 
(a nie zawiesinę!), odmierzony w mililitrach wskazanych w tabeli dawkowania! 

Szkoda, że podczas rejestracji produktów leczniczych tego typu nie wymaga 
się podania instrukcji w odpowiedni sposób (różnice dotyczą nawet tych samych 
produktów rejestrowanych przez tego samego producenta w kraju i za granicą). 

W obecnej sytuacji pozostaje nam tylko apelować do polskich farmaceutów, 
by zawsze proponowali sporządzenie zawiesiny przed jej wydaniem i jedynie 
wobec zdecydowanego sprzeciwu odbiorcy leku rezygnowali z tej czynności. 
Z naszych doświadczeń wynika niestety, że zdarza się, iż pracownik apteki od-
mawia sporządzenia zawiesiny, nawet gdy jest poproszony przez pacjenta. Na 
Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego już od 10 lat 
promujemy taką prostą usługę farmaceutyczną, ucząc studentów i prosząc ich 
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o przekazywanie tej wiedzy starszym kolegom. Niestety bez skutku. Dlatego 
mamy nadzieję, że ten artykuł zachęci farmaceutów w Polsce do sporządzania 
pediatrycznych zawiesin z antybiotykami przed ich wydaniem z apteki. Oczy-
wiście takie postępowanie powinno dotyczyć każdego proszku (lub granulatu) 
do przygotowywania roztworu lub zawiesiny (doustnego lub do oka, a nawet na 
skórę) w opakowaniu wielodawkowym, ale w przypadku leków pediatrycznych, 
często wydawanych, ma największe znaczenie. Ponadto farmaceuta informuje 
pacjenta o dalszych etapach postępowania z preparatem. W Polsce proces ten 
jest niestety rzadkością, a powyższy opis trudności, jakie napotyka pacjent (czę-
sto ich nieświadomy), powinien jeszcze bardziej uzmysłowić farmaceutom wagę 
przejęcia obowiązku sporządzania zawiesiny w aptekach.

Piśmiennictwo u autorek.

Małgorzata Krzyżaniak 
Małgorzata Sznitowska 

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 
Gdański Uniwersytet Medyczny

15 października 2016 roku odbędzie się 

II edycja Biegu „5 na dobry początek” 
o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego 

pod patronatem  
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

ds. Collegium Medicum 

Szczegóły:
http://www.bieg.cm-uj.krakow.pl
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Interakcje leków z pożywieniem

Redaktor naukowy: Zofia Zachwieja

NOWOŚĆ

rok wydania: 2016
ilość stron: 492
format: 165 × 235 mm
oprawa: miękka

Czy wiesz, że rodzaj posiłku może zmie-
niać działanie Twojego leku?

Czy wiesz, że niektóre leki powinno się 
zażywać po posiłku, a inne na czczo?

Czy wiesz, że soki owocowe, zwłaszcza sok 
grejpfrutowy, mogą wpływać na efekt dzia- 
łania leku?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz właśnie w tej książce.
Autorzy niniejszej monografii – specjaliści w dziedzinie bromatologii, farma-

kologii oraz dietetyki – na co dzień zajmują się badaniem problemu interakcji 
leków z pożywieniem. Prezentowane przez nich treści, poparte wynikami wielu 
światowych badań, dostarczają cennej praktycznej wiedzy pozwalającej uniknąć 
błędów przy stosowaniu konkretnych leków.

Książka ta została opracowana, aby służyć pomocą nie tylko farmaceutom, 
lekarzom i dietetykom, lecz także samym pacjentom.

Zamówienia przyjmuje:
MedPharm Polska Sp. z o.o.
Tel. 71 3350360
www.medpharm.pl
info@medpharm.pl
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Suplementy diety – kolejny  
punkt widzenia

W poprzednim numerze „Farmacji Krakowskiej” poruszony został niezwykle 
istotny problem reklamy suplementów diety, która – jak to zostało szczegó-
łowo omówione – zachęca do ich zakupu w sposób nierzetelny oraz celowo 
wprowadza konsumenta w błąd, m.in. poprzez stosowanie techniki tzw. marek 
parasolowych. Takie działania powodują wzrost sprzedaży suplementów diety, 
lecz tym samym zostaje zatarta różnica pomiędzy lekiem, wyrobem medycznym 
a środkiem spożywczym. Suplementy diety to temat niesłychanie kontrowersyj-
ny i dyskutowany nie tylko w środowisku medycznym. Niniejszy artykuł stanowi 
kolejną próbę jego oceny, tym razem z punktu widzenia tych instytucji, których 
działalność koncentruje się wokół zagadnień związanych z żywnością i żywie-
niem człowieka.

Czym są suplementy diety?

Suplementem diety według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia1 
jest środek spożywczy, który poprzez skoncentrowaną ilość witamin oraz mi-
kro- i makroelementów ma za zadanie uzupełnić codzienną dietę człowieka. 
Suplementy to produkty sprzedawane w typowych postaciach leku: tabletek, 
kapsułek czy też saszetek lub kropli, przez co często bywają błędnie kojarzone 
właśnie z lekami, a nie środkami spożywczymi. Kolejnych informacji na temat 
suplementów dostarcza rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu 
oraz oznakowania suplementów diety2. Produkt tego typu wprowadzony do 
obrotu, zaliczony do określonej kategorii składników odżywczych, powinien 
przede wszystkim zawierać określenie „suplement diety”. Kolejnymi warunka-
mi wymienionymi w rozporządzeniu są: wskazanie zalecanej porcji spożycia, 

1  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 171, poz. 1225).

2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz 
oznakowania suplementów diety (Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1425).
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umieszczenie na opakowaniu stwierdzenia, że produkt nie może być stosowany 
jako zamiennik diety, oraz sformułowania, iż powinien być przechowywany 
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Rynek suplementów diety w Polsce

Według prognoz agencji badawczej PMR Research sprzedaż suplementów diety 
w naszym kraju z roku na rok wzrasta. W 2011 roku wartość tego rynku nie 
przekraczała 3 mld zł, z kolei w 2014 roku wyniosła 3,5 mld zł, w 2018 roku zaś 
może przekroczyć nawet 5 mld zł. Tempo wzrostu w latach 2015–2016 szacuje 
się na 9–10% rocznie. Napędza je głównie sprzedaż poza aptekami (przyrost 
o 16%). Pod koniec 2016 roku sprzedaż suplementów może osiągnąć 4,2 mld zł,  
czemu będą sprzyjać czynniki makroekonomiczne, takie jak wzrost płac real-
nych czy też zmniejszenie bezrobocia.

Na podstawie niedawno przeprowadzonej ankiety wśród klientów sieci han-
dlowej Tesco stwierdzono, że niemal połowa Polaków (46%) stosuje suplementy 
diety. Odnotowano, że 21% z nas zażywa je niesystematycznie, 10% – minimalnie 
raz w tygodniu, 9% sięga po nie w wyniku zaleceń lekarza, 7% zaś posiłkuje się 
nimi codziennie. Z suplementacji w Polsce korzystają częściej kobiety (53%) niż 
mężczyźni (37%). Najczęściej z suplementów diety wybieramy preparaty z ma-
gnezem, „wzmacniające” kości, mięśnie oraz stawy, probiotyki, a także środki na 
„szczupłą sylwetkę, piękno i urodę”. Jak wynika z ankiety, tylko połowa Polaków 
(52%) potrafi objaśnić termin „suplementy diety” prawidłowo, 21% twierdzi, że 
suplementy mogą zastąpić naturalnie występujące w żywności witaminy i mine-
rały, a 27% nie wie, co oznacza to określenie. Takie badania ukazują dużą niewie-
dzę społeczeństwa odnośnie do coraz częściej nabywanych suplementów diety.

Suplementy diety w oczach specjalistów

Opinia środowiska medycznego i farmaceutycznego na temat suplementów die-
ty jest zazwyczaj negatywna, o czym świadczą wypowiedzi ekspertów. Dr Woj-
ciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
podczas konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2015” zaznaczył, że 90% Pola-
ków myli suplementy diety z lekami, a 40% bardziej ufa reklamie niż specjali-
stom i stosuje metodę samoleczenia, co dla organizmu człowieka jest jednym 
z najbardziej szkodliwych działań. Ponadto na konferencji padło stwierdzenie, 
że suplementy diety nie działają korzystnie na nasz organizm, a ich reklama jest 
przerysowana i często nierzetelna. Podobną opinię na temat tych środków wy-
raził dr Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji, 
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który w „Wieczorze RDC” mówił, że „[…] suplementy diety są smutnym żartem 
z medycyny. Często mówi się, że środki dostępne na rynku poprawiają odpor-
ność. Wystarczy sprawdzić, co zawierają suplementy diety, aby być pewnym, że 
te nie mają prawa tego robić. Ludzie po prostu oglądają reklamy i dają się na 
nie nabrać. Staliśmy się ofiarami przemysłu, który produkuje fantastyczne puste 
tabletki. To najlepszy biznes, jaki można sobie wyobrazić”. Kolejną negatywną 
opinię na temat suplementów diety wyraził dr Józef Bojko, ordynator Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, który 
odnotował rosnącą liczbę zatruć lekami, wyjaśniając je spożywaniem przez pa-
cjentów różnych leków na tę samą dolegliwość lub na odmienne dolegliwości, 
ale mających ten sam skład chemiczny, przez co dochodzi do zażycia zwielokrot-
nionej dawki substancji. W wywiadzie lekarz alarmuje, że pacjenci nie czytają 
ulotek, a leki spożywają jak „landrynki”, wielu z nich też nie zdaje sobie sprawy, 
iż zarówno leki bez recepty, jak i suplementy diety można przedawkować. Dowo-
dem jest możliwość przedawkowania suplementu diety zawierającego czosnek, 
które prowadzi do zwiększenia występowania krwawień, dlatego np. podczas 
wizyty u dentysty może wystąpić trudność z opanowaniem krwawienia, a potem 
problem z zagojeniem rany. Dr Bojko przestrzega również przed nadmiernym 
spożyciem preparatów witaminowych, ponieważ w takim przypadku może dojść 
do powstania skutków ubocznych i wystąpienia efektu toksycznego w organi-
zmie, np. przyjmowanie dużych dawek witaminy C nie wykazuje skutecznego 
działania, lecz tylko i wyłącznie niepożądane w postaci problemów z nerkami. 

W dyskusjach poświęconych suplementom diety często przytaczane są wy-
niki badań epidemiologicznych. Na przykład naukowcy z Uniwersytetu Kolorado 
wykazali związek pomiędzy przesadnym spożyciem suplementów diety a zwięk-
szonym ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe. Kierownik zespołu, 
dr Tim Byers, w toku dziesięcioletnich badań stwierdził, że suplementy diety spo-
żywane w podwyższonej dawce nie działały pozytywnie na zdrowie pacjentów, 
a statystycznie zapadali oni coraz częściej na raka. Jako przykład podał badania 
z beta-karotenem i kwasem foliowym. Niebezpieczeństwo pojawienia się raka 
płuc czy też choroby serca zwiększało się o 20% u pacjentów systematycznie spo-
żywających w nadmiarze beta-karoten. Ponadto u chorych na raka jelita grubego 
zażywających kwas foliowy odnotowano powstawanie większej ilości polipów niż 
u pozostałych, dlatego stwierdzono, że składnik ten nie jest dla nich wskazany. To 
spowodowało przyjęcie przez ekspertów odmiennego w tej sprawie stanowiska. 

Negatywne konsekwencje spożywania suplementów diety odnotowano tak-
że w toku badań nad suplementami diety z wapniem, które bywają często stoso-
wane u osób starszych w przebiegu osteoporozy. Badania Marka J. Bollanda do-
wiodły, że suplementy te nasilały uwapnienie naczyń i zwiększały śmiertelność 
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chorych z niewydolnością nerek. Obecne wytyczne w leczeniu i profilaktyce 
osteoporozy zalecają przyjmowanie wapnia w ilości 1500 mg dziennie, co 
zmniejsza ryzyko złamań. Cytowane badania wskazują tymczasem, że suplemen-
tacja wapniem w ilości 500–2000 mg na dzień powoduje 30% wzrost częstości 
pojawienia się zawału serca oraz udaru mózgu, a także zgonu bezprzyczynowe-
go. Opublikowanie takich wyników spowodowało niepokój u pacjentów oraz 
lekarzy, a także pojawienie się wielu wątpliwości i burzliwych dyskusji. Ameri-
can Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) wydało ostatecznie opinię, 
że osoby starsze powinny dostarczać wapń z „dobrych źródeł dietetycznych”, 
a w przypadku niemożliwości zastosowania tego zalecenia – przyjmować suple-
menty z wapniem, gdyż wtedy dopiero korzyści przewyższają ryzyko.

Co o tym myśli Instytut Żywności i Żywienia?

Krytyczne opinie lekarzy i farmaceutów na temat suplementów diety pojawiały 
się od dawna, lecz były odosobnione i dopiero wypowiedź specjalisty z zakre-
su żywienia człowieka doprowadziła w ostatnich dwóch latach do całkowitego 
przewartościowania podejścia do suplementów diety. Podczas zorganizowanej 
24 listopada 2014 roku konferencji „Suplementy diety – dokąd zmierzamy?” 
prof. Mirosław Jarosz, dyrektor IŻŻ, w zdecydowanych słowach ostrzegał przed 
suplementami. Przez dłuższy czas środki masowego przekazu cytowały wypo-
wiedzi Jarosza oraz komunikat prasowy, który opublikowano na stronach IŻŻ: 
„Powszechna edukacja żywieniowa powinna stać się głównym narzędziem słu-
żącym do poprawy zdrowia społeczeństwa. Najlepiej byłoby gdyby zaczynała 
się ona już w przedszkolu i szkole podstawowej. Zadaniem takiej edukacji jest 
uświadomienie społeczeństwu, że dzięki dobrze zbilansowanej diecie możliwe 
jest dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych dla zachowania zdrowia 
składników odżywczych”. Jak podkreślił prof. Jarosz: „Jest to ważne zwłaszcza 
w kontekście rosnącej popularności suplementów diety. Polacy zażywają ich, 
niestety, coraz więcej, często w sposób zupełnie nieodpowiedzialny i niekontro-
lowany”. Ze szczególną uwagą warto się wsłuchać w kolejne słowa dyrektora 
IŻŻ, wypowiedziane blisko dwa lata temu: „[…] suplementy powinny być sto-
sowane tylko w przypadku szczególnych grup ludności (takich jak np. kobiety 
w ciąży, niektórzy seniorzy) i tylko po konsultacji z lekarzem lub dietetykiem, 
zwłaszcza gdy równocześnie stosowane są leki. Osoby zażywające suplementy 
diety na własną rękę, zwłaszcza te, które łykają ich wiele, mogą być narażone 
na wzrost ryzyka wystąpienia zawału, udaru lub nowotworów złośliwych. Poza 
tym osoby przyjmujące jednocześnie suplementy i leki narażają się na niebez-
pieczne interakcje, mogące prowadzić do spadku ciśnienia krwi, arytmii serca 
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albo zaburzeń wchłaniania leków, np. antybiotyków. Zamiast sobie pomóc, przez 
niewłaściwe używanie suplementów można więc sobie zaszkodzić i istotnie 
zwiększyć ryzyko wielu chorób”.

Konferencja „Suplementy diety – dokąd zmierzamy?” wiele zmieniła w po-
strzeganiu suplementów diety. W ślad za cytowanymi wypowiedziami prof. Ja-
rosza i informacją prasową IŻŻ stopniowo narastała fala krytyki wobec suple-
mentów diety. Zwieńczeniem wszystkich krytycznych głosów stały się działania 
podjęte przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 25 listopada 
2015 roku, a zatem dokładnie rok po wspomnianej konferencji, poinformował 
o rozpoczęciu wspólnej akcji 12 czołowych polskich instytucji państwowych, 
takich jak: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, 
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia, 
Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwo-
wy Zakład Higieny, Rada Reklamy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, a także Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumen-
tów Polskich. 

Główną rolę w opisywanej inicjatywie przyjęły UOKiK i GIS. Pośród podjętych 
działań uwagę zwracał wysłany do ponad 300 producentów i dystrybutorów 
suplementów diety list zawierający negatywną opinię na temat reklam, które 
celowo w sposób nierzetelny i mało wyczerpujący ukazują właściwości tej grupy 
produktów. Zwrócono się do producentów suplementów diety słowami: „Mo-
nitoring reklam, zarówno w zakresie treści, jak i formy przekazu reklamowego, 
może w niektórych przypadkach budzić wątpliwości co do jego rzetelności. Istot-
nym wydaje się w związku z tym, aby konsument, decydując się na zakup danego 
produktu, posiadał, opartą na wiedzy zawartej w przekazie reklamowym, rze-
telną informację na temat jego składu i właściwości”. Sygnatariusze listu pisali 
ponadto: „Jednocześnie obserwujemy sygnały świadczące o niewystarczającym 
poziomie wiedzy konsumentów, farmaceutów i lekarzy w zakresie istoty tej 
kategorii produktów oraz zbyt małej wiedzy dotyczącej różnic między dostęp-
nymi na rynku produktami, w szczególności między produktami leczniczymi 
dostępnymi bez recepty a suplementami diety”. List zaś podsumowano słowami: 
„Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo polskich konsumentów, 
niezbędne wydaje się w związku z powyższym podjęcie działań mających na celu 
po pierwsze właściwe edukowanie konsumentów w zakresie przeznaczenia tej 
kategorii produktów, a po drugie rzetelne informowanie ich o właściwościach 
reklamowanych suplementów diety. Deficyt wiedzy po stronie konsumentów 
może być bowiem wykorzystywany przez nieuczciwych reklamodawców”. W li-
ście ponadto zostały wymienione instrukcje o tym, czego reklamy suplementów 
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diety nie mogą zawierać w swojej treści, oraz przypomniano podstawowe akty 
prawne dotyczące tej kategorii produktów. 

Na alarmujące pismo zareagowało zaledwie 140 firm, a jedynie 49 produ-
centów i dystrybutorów zgłosiło chęć dokonania weryfikacji swoich reklam. 
Należy zaznaczyć, że ponad połowa firm zbagatelizowała otrzymany list, nie 
udzielając żadnej odpowiedzi. Zgodnie z informacjami prasowymi konieczne 
stało się zwiększenie kar finansowych nakładanych przez GIS, ponieważ dotych-
czasowe sankcje i pouczenia nie przyniosły zamierzonego rezultatu. 

Jak stosować suplementy diety?

Skutkiem opisanych działań podjętych w listopadzie 2015 roku było m.in. 
opublikowanie poradnika konsumenckiego uświadamiającego polskie społe-
czeństwo na temat suplementów diety. Informator wskazuje, jak odróżnić su-
plement diety od leku, jak nie ulec presji reklamy, gdzie można sprawdzić, czy 
dany suplement jest na rynku legalnie. Zasadniczym celem poradnika miało być 
to, abyśmy przestali mylić suplement diety z lekiem, i dlatego właśnie autorzy 
opracowania podkreślają, że suplementy diety nie leczą oraz nie zapobiegają 
chorobom. Mogą jedynie w małym stopniu wywierać wpływ na organizm, lecz 
nie wyleczą go z dolegliwości chorobowych. W wypowiedziach towarzyszących 
ukazaniu się poradnika liczni specjaliści podkreślali, że w przypadku wprowa-
dzania leku na rynek należy sprostać wielu wymogom, dzięki którym rewiduje 
się, czy lek ten ma określoną jakość, skuteczność oraz czy jest bezpieczny. Jeśli 
chodzi o suplementy diety, taka restrykcja prawna nie istnieje. Produkcja leków 
jest stale nadzorowana przez Inspekcję Farmaceutyczną, a ich wytwórcy ciągle 
podlegają kontrolom, natomiast w przypadku suplementów diety wymagane są 
tylko poinformowanie Głównego Inspektora Sanitarnego o chęci wprowadzenia 
produktu na rynek oraz przedstawienie wyglądu etykiety wyrobu. W ramach 
naświetlenia szerokim rzeszom obywateli problematyki suplementów diety 
podkreślano również, że kontrola suplementów znajdujących się w obrocie jest 
niewielka w stosunku do bardzo dużej ilości tych produktów na rynku, przez 
co dochodzi do wielu zafałszowań tych środków, kiedy to faktyczny skład jest 
sprzeczny z deklaracją wytwórcy. Dotyczy to suplementów nabywanych poza 
apteką, głównie w internecie. 

Poradnik konsumencki pokazuje również, jak mamy się zachowywać w przy-
padku zakupu suplementu diety. Nie należy mianowicie stosować go „na chybił 
trafił”, lecz zasięgnąć opinii lekarza, farmaceuty lub dietetyka, którzy zalecą wy-
konanie odpowiednich badań, aby ustalić, czy istotnie wskazane jest uzupełnia-
nie niedoborów w organizmie. Ponadto dowiadujemy się z opracowania, że nie 
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należy oceniać zdrowia swojego oraz bliskich na podstawie reklamy, ponieważ 
takie same objawy mogą świadczyć o wielu chorobach, niekoniecznie sugerowa-
nych w spocie reklamowym. 

W treści informatora zamieszczono też ostrzeżenia, że nie powinno się zastę-
pować zdrowego posiłku suplementem diety oraz że należy podchodzić rozważ-
nie do przedstawionych w reklamach suplementów diety i nie dać się zmylić, gdy 
chcemy dokonać zakupu leku, a nie wyżej wymienionego środka. 

Następnym ważnym wskazaniem jest nieuleganie przekonaniu, że suplement 
diety wytworzony z naturalnych składników będzie zawsze zdrowy i bezpiecz-
ny, ponieważ w przeciwieństwie do leku nie podlega on standaryzacji, a często 
źródło pochodzenia użytych do jego produkcji roślin jest nieznane, przez co 
może on zawierać wiele substancji toksycznych. 

Dalej przestrzegano, aby ostrożnie podchodzić do podawania suplementów 
diety osobom starszym, przewlekle chorym lub przed zabiegami chirurgicznymi, 
gdyż środki te mogą wchodzić w interakcje z lekami, a ich zastosowanie może też 
być przeszkodą do wykonania operacji, ze względu na obecność np. substancji 
obniżających krzepliwość krwi. 

Ostatnim zaleceniem jest sprawdzenie na stronie internetowej GIS, czy 
wskazany do zażycia suplement diety znajduje się w rejestrze żywności pro- 
zdrowotnej (http://rejestrzp.gis.gov.pl) i jaki posiada status. Autorzy poradnika 
podkreślają, że pod żadnym pozorem nie wolno kupować suplementów diety 
z niepewnych źródeł, np. za pośrednictwem internetu lub na bazarze.

Opisywany informator spotkał się z negatywnym przyjęciem przez Krajową 
Radę Suplementów i Odżywek, według której znajduje się w nim wiele nieści-
słości oraz wiadomości niezgodnych z przepisami prawa porządkującymi rynek 
suplementów diety. Według opinii Rady Eksperckiej KRSiO, w skład której wcho-
dzą eksperci prawni i naukowi, poradnik nie został przygotowany ściśle w odnie-
sieniu do ustawowej definicji suplementów diety oraz nie uwzględniono w nim 
poglądu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i wielu istniejących 
regulacji prawnych, zarówno krajowych, jak i europejskich. Według Rady w po-
radniku można znaleźć wypowiedzi wprowadzające konsumenta w błąd w kwe-
stii bezpieczeństwa suplementów diety. Jak dodaje Rada, „Poradnik nie służy 
budowaniu świadomości konsumenckiej w sensie dokonywania prawidłowego 
wyboru między suplementem, który uzupełnia dietę, a lekiem, skierowanym do 
osób chorych, choć ta kwestia powinna być kluczem do prawidłowej edukacji”. 
Podkreślono również, że opracowanie „[…] często wręcz wskazuje lek jako od-
powiedni produkt skierowany do zdrowego konsumenta, poprzez sugerowanie 
jego wyższości nad suplementem, nie bacząc na odmienny cel stosowania tych 
produktów i różne grupy docelowe, do których są one kierowane”. Tymczasem 
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zdaniem Rady „[w] żadnym razie nie powinno się sugerować konsumentowi, 
iż bezpieczniej jest się leczyć, niż suplementować. Zasadne jest informowanie, 
kiedy i w jakich okolicznościach suplementy diety mogą przynieść korzyść 
zdrowotną. Tego jednak w poradniku nie znajdujemy”. Co ciekawe, mimo tak 
negatywnej opinii KRSiO dostrzega jednak konieczność edukacji społeczeństwa 
w zakresie suplementów diety oraz potrzebę prowadzenia takich akcji.

I tak trudną już sytuację producentów suplementów diety z pewnością pogor-
szyło odejście z KRSiO prof. Iwony Wawer – współzałożycielki i niegdyś prezesa 
tej organizacji. W otwartym liście, którego treść przekazało kilka portali infor-
macyjnych branży aptekarskiej, Wawer napisała: „Interesuję się właściwościami 
i rolą składników żywności, a metody spektroskopowe doskonale nadają się do 
analizy suplementów diety. Żywienie oparte na faktach (EBN) to partner medy-
cyny opartej na faktach (EBM) i oczywisty przedmiot zainteresowania uczelni, 
takiej jak WUM. Zamierzam więc nadal działać na rzecz racjonalnej suplemen-
tacji diety. Uważam, że uzupełnianie diety w składniki, których brakuje dużej 
populacji, powinno stać się elementem polityki zdrowotnej państwa”. Z dalszej 
części listu dowiadujemy się o krytycznym podejściu prof. Wawer do współczes- 
nego rynku suplementów diety: „Organizacje producentów muszą zmienić prio-
rytety i w większym stopniu zadbać o dobro konsumenta. Rynek suplementów 
w Polsce jest wystarczająco rozwinięty. Teraz ilość (suplementów) powinna 
przejść w jakość. Kancelarie prawne i »autoregulacje reklam« nie zapewnią od-
powiedniej jakości produktów ani jakości informacji, mimo dużych funduszy na 
tą działalność”. Iwona Wawer pisze w swoim liście, że „[…] instytucje państwowe 
(GIS, URPL, MZ) muszą mieć możliwości, aby aktywniej chronić zdrowie kon-
sumenta. Nie tylko poprzez eliminację z rynku produktów złej jakości, ale też 
przez edukację i przeciwdziałanie ogłupianiu społeczeństwa. Trzeba reagować 
na treści reklamowe i marketingowe sprzeczne z wiedzą naukową. Edukacja 
i informacja o suplementacji to też ważna rola mediów i organizacji społecznych”.

Niezależnie od przebiegu dalszej dyskusji i przyszłych sporów, które będą 
towarzyszyć stosowaniu suplementów diety w Polsce, obserwujemy bardzo 
korzystne zjawisko: suplementy diety powoli, dzięki podjętym akcjom edukacyj-
nym i kontrolnym, wracają do swojej pierwotnej roli, czyli uzupełniania ewentu-
alnych niedoborów żywieniowych, wyłącznie w specyficznych sytuacjach i sta-
nach fizjologicznych. Coraz więcej konsumentów zaczyna zdawać sobie również 
sprawę, że suplementy diety nie służą „do leczenia”.

Piśmiennictwo u autorów.
mgr inż. Małgorzata Cyran

dr n. farm. Maciej Bilek
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Dietetyka – wybrane zagadnienia, 
cz. XIV

Dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób układu kostnego

Mogłoby się wydawać, że choroby układu kostnego, zarówno w swojej przyczy-
nie, jak i przebiegu, są bardzo odległe od kwestii żywieniowych. Nasi pacjenci 
zazwyczaj trafnie łączą błędny sposób odżywiania z chorobami układu sercowo-
-naczyniowego czy pokarmowego, jednak nie kostnego. Kolejny odcinek cyklu 
Dietetyka – wybrane zagadnienia udowodni tymczasem, że dietoprofilaktyka 
i dietoterapia mają dla tych schorzeń ogromne znaczenie. Przykładami, na któ-
rych omówione zostaną te zagadnienia, będą: choroba zwyrodnieniowa stawów 
i osteoporoza, jedne z najczęstszych chorób układu ruchu. 

Osteoporoza

Farmaceuci pracujący za pierwszym stołem doskonale zdają sobie sprawę 
z tego, jak powszechny, a zarazem poważny problem stanowi osteoporoza. Jest 
to choroba metaboliczna kości, charakteryzuje się obniżoną masą kostną i zabu-
rzeniami mikrostruktury tkanki kostnej, a co za tym idzie – zwiększoną krucho-
ścią kości i ich dużą podatnością na złamania. Od niedawna osteoporozę wymie-
nia się wśród chorób cywilizacyjnych, zależnych m.in. od sposobu odżywiania. 
Uznawana jest za chorobę typową dla kobiet, na co wskazują różnice pomiędzy 
płciami w zapadalności na nią: 25–30% kobiet i około 20% mężczyzn. Zwraca 
się ponadto uwagę, że schorzenie to występuje w krajach wysoko rozwiniętych. 

U 20% osób chorujących na osteoporozę zaburzenia struktury tkanki kost-
nej są wtórnym wynikiem innych poważnych schorzeń, m.in. hormonalnych 
(np. nadczynności tarczycy, zaburzenia pracy przytarczyc), genetycznych (np. ho-
mocystynurii), nowotworowych (np. białaczki), jak również zaburzeń w pracy 
narządów i układów (np. pokarmowego i wydalniczego). Taką postać osteo- 
porozy nazywamy wtórną. Znacznie częściej jednak schorzenie to występuje 
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jako osteoporoza pierwotna, w obrębie której możemy wyróżnić osteoporozę 
idiopatyczną (inaczej młodzieńczą, której etiologia nie jest znana) i osteoporozę 
inwolucyjną. Ta ostatnia występuje najczęściej u kobiet w wieku około- oraz po-
menopauzalnym i mogą się do niej przyczyniać błędy dietetyczne: spożywanie 
nadmiernej ilości używek kofeinowych oraz alkoholu, który uszkadza nabłonek 
jelitowy i prowadzi do niedożywienia, m.in. do niedoborów wapnia, witaminy D 
i fosforu. Z kolei tempo rozwoju osteoporozy i to, jak szybko postępuje ubytek 
w strukturze kości, zależą od indywidualnej masy kostnej, która kształtuje się 
w wieku młodzieńczym i ściśle zależy od ilości wapnia spożywanego wraz z die-
tą. Dlatego właśnie tak istotne jest spożywanie dużych ilości szczególnie pro-
duktów mlecznych i nabiału w czasie, gdy masa kostna się kształtuje. Polecane 
ono powinno być zwłaszcza dziewczętom i młodym kobietom. Szczególną rolę 
w szerzeniu zasad profilaktyki osteoporozy mogą odegrać aptekarze, mający na 
co dzień do czynienia z osobami już cierpiącymi na tę chorobę, a co za tym idzie –  
obserwujący liczne działania niepożądane bisfosfonianów i świadomi potencjal-
nej szkodliwości suplementacji preparatami wapnia1.

W przypadku już rozwiniętej osteoporozy wdraża się typową dietę, w której 
na pierwszy plan wysuwa się modyfikacja podaży składników mineralnych – 
wapnia, magnezu i fosforu, jak również elektrolitów, głównie sodu, oraz wita-
min – C, D i B6. Zalecane są typowe, powszechnie znane źródła wapnia, takie jak 
mleko i jego przetwory (jogurty, sery, twarogi), przetwory rybne (np. konserwy 
z łososia i sardynek), zielone warzywa (brokuły, szpinak) oraz nasiona roślin 
strączkowych. Wraz z tymi produktami dzienna podaż wapnia powinna wynosić 
około 1500 mg. Zgodnie z zaleceniami zarówno amerykańskich, jak i polskich 
autorytetów suplementacja preparatami wapnia powinna zostać włączona tylko 
w sytuacji, gdy podaż tego składnika mineralnego nie może zostać zrealizowana 
wraz z klasycznymi produktami spożywczymi, których spożycie – w przeciwień-
stwie do przyjmowania suplementów – nie ma działań ubocznych.

W diecie osób chorych na osteoporozę realizuje się także podaż witami-
ny D w ilości 10 µg na dobę. Witamina ta, razem z hormonami: parathormonem 
oraz kalcytoniną, uczestniczy bowiem w homeostazie wapnia w ustroju poprzez 
swoje metabolity. 1,25-dihydroksycholecalciferol decyduje o wchłanianiu wap-
nia z przewodu pokarmowego i jego wydalaniu z moczem, a 24,25-dihydroksy-
cholecalciferol uczestniczy we wbudowywaniu wapnia do kości. Oczywiście naj-
lepszą drogą dostarczania witaminy D jest jej synteza odbywająca się w skórze 

1  Zagadnienie to autor prezentuje w niniejszym numerze „Farmacji Krakowskiej” wspól-
nie z mgr inż. Małgorzatą Cyran w artykule zatytułowanym Suplementy diety – kolejny 
punkt widzenia.
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pod wpływem światła słonecznego. Jeżeli zachodzi jednak podejrzenie, że jest 
ona niewystarczająca, ważne jest przyjmowanie tej witaminy wraz z pokarmem. 
Do najlepszych naturalnych źródeł witaminy D należą produkty spożywcze 
będące jednocześnie głównymi i najczęściej spożywanymi źródłami wapnia,  
tj. tłuste ryby i ich przetwory, jaja oraz mleko i jego przetwory. 

Istotne jest również, aby w diecie pacjentów cierpiących na osteoporozę 
utrzymywać odpowiednią podaż witaminy C, która uczestniczy w metabolizmie 
witaminy D, a także w syntezie kolagenu, głównego składnika macierzy kost-
nej. Wystarczy, aby dobowa podaż witaminy C była zgodna z obowiązującymi 
normami, tj. 75 mg dla kobiet i 90 mg dla mężczyzn, jednak nie mniejsza. Przy-
pomnijmy, że najbogatszymi źródłami witaminy C są owoce cytrusowe, owoce 
dzikiej róży, czarne porzeczki, truskawki i kapusta. Kolejną witaminą, której 
podaż powinna być skrupulatnie realizowana u pacjentów osteoporotycznych, 
jest witamina B6 (1–2 mg na dobę). Działa ona korzystnie na wzrost kości, ho-
meostazę wapniową i proces sieciowania kolagenu. Jej optymalnymi źródłami 
są mięso, ryby, mleko, drożdże oraz warzywa, m.in. kalafior, kapusta, ziemniaki, 
marchew i szpinak. 

Bardzo ważne jest, aby w diecie pacjentów chorujących na osteoporozę nie 
zabrakło kolejnego obok wapnia składnika mineralnego, tj. magnezu. Ma on 
bowiem korzystny wpływ na wydzielanie parathormonu, którego podwyższony 
poziom oddziałuje korzystnie na gęstość mineralną kości. Należy także pamiętać, 
że zwiększona w diecie chorych na osteoporozę podaż wapnia może pogarszać 
przyswajanie magnezu, w efekcie czego zapotrzebowanie na ten ostatni dodat-
kowo wzrasta. Optymalnymi źródłami magnezu są kakao i wyroby czekoladowe, 
kasza gryczana, fasola, groch, orzechy oraz produkty z pełnego ziarna.

Składnikiem mineralnym, którego podaż w diecie powinna być dostosowana 
ściśle do zawartości wapnia, jest fosfor, gdyż zbyt duże jego ilości mogą wpływać 
na zwiększenie wydalania wapnia z moczem i ograniczenie jego wchłaniania. 
Chorującym na osteoporozę zaleca się zatem pokarmy, w których jest opty-
malna proporcja wapnia do fosforu, wynosząca 1 : 1, a nawet 1,5 : 1. Pacjenci, 
aby uzyskać takie proporcje, muszą spożywać jak najmniej produktów mocno 
przetworzonych, w których stosunek zawartości wapnia do fosforu jest najmniej 
korzystny i do których związki fosforu dodawane są w trakcie procesu techno-
logicznego. 

Realizując dietę w osteoporozie, należy zwracać uwagę również na podaż 
sodu, który wpływa negatywnie na gospodarkę wapniem poprzez zwiększone 
wydalanie wapnia z moczem. Postuluje się zatem, by pacjenci cierpiący na osteo- 
porozę nie dosalali potraw, unikali solonych produktów wysokoprzetworzo-
nych, takich jak chipsy czy zupy instant. 
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Kwestią kontrowersyjną w diecie pacjentów z osteoporozą jest podaż białka, 
które uczestniczy w syntezie kolagenu i wielu innych białek macierzy kostnej. 
Z jednej strony zbyt mała podaż białka w diecie, wynosząca poniżej 0,8 g na kilo-
gram masy ciała, może zmniejszyć wchłanianie wapnia, z drugiej jednak strony 
jego zbyt wysoka podaż, szczególnie gdy realizowana jest poprzez produkty 
pochodzenia zwierzęcego, uważana jest za czynnik, który zwiększa możliwość 
zachorowania na osteoporozę. Uznaje się zatem, że podaż optymalna powinna 
wynosić 0,9–1,0 g na kilogram masy ciała. 

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Całkowicie odmiennie realizuje się postępowanie dietetyczne w chorobie zwy-
rodnieniowej stawów. Choć może mieć ono bardzo duże znaczenie, wdrażane 
jest niestety rzadko. Schorzenie to polega na zaburzeniach w ilości i składzie 
chrząstki stawowej, której podstawowe zadania to amortyzowanie ruchu sta-
wów i umożliwianie wzajemnego przesuwania się powierzchni stawowych 
względem siebie. Zaburzenia w składzie i ilości chrząstki stawowej pociągają 
za sobą uszkodzenia podstawowych struktur układu kostnego – kości pod 
chrząstką stawową, dalej: torebek stawowych, które otaczają staw więzadła, 
a w ostateczności: ścięgien i mięśni. Efektem takich zmian są odczuwane przez 
pacjenta ból i postępująca sztywność stawu, która prowadzi do zniekształcenia 
jego obrysu oraz nasilającego się ograniczenia ruchomości. Nieleczona choroba 
zwyrodnieniowa stawów może w swojej najbardziej skrajnej postaci doprowa-
dzić do całkowitej niesprawności ruchowej, głównie kolan, bioder, kręgosłupa, 
stawów palców rąk i stóp. Rozróżnia się dwie postacie choroby zwyrodnienio-
wej stawów: choroba zwyrodnieniowa stawów pierwotna, której przyczyna nie 
jest określona, a której częstość występowania zwiększa się z wiekiem, oraz 
choroba zwyrodnieniowa stawów wtórna, o opisanej przyczynie (np. uraz, za-
każenie, a także inne choroby stawów, np. reumatoidalne zapalenie stawów czy 
nagromadzenie złogów wapnia w chrząstce stawowej). 

Na tempo rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów wpływ ma szereg 
czynników zależnych od pacjenta, przede wszystkim zaś – otyłość. Istnieje ścisła 
zależność: im większa masa ciała, tym większe ryzyko rozwoju choroby zwy-
rodnieniowej, zwłaszcza kolan, których obciążenie jest proporcjonalne do masy 
ciała. Zatem redukcja nadwagi za pomocą wdrożenia diety niskoenergetycznej 
(„Farmacja Krakowska”, nr 1/2014 oraz 1/2016) znacznie zmniejsza zagroże-
nie rozwojem choroby i ogranicza dolegliwości z nią związane. Powinna zatem 
być zastosowana jako pierwszy krok postępowania w tej chorobie, dzięki cze-
mu możliwe będzie nierzadko duże ograniczenie ilości przyjmowanych leków 
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przeciwbólowych. O tej prostej zależności aptekarze sprzedający pacjentom 
cierpiącym na chorobę zwyrodnieniową stawów leki przeciwbólowe powinni 
informować ich jako pierwsi!

Istnieje także wiele produktów, wobec których udowodniono pozytywny 
wpływ na hamowanie postępu choroby zwyrodnieniowej stawów. Są to w pierw-
szym rzędzie produkty zmniejszające stan zapalny: np. tłuste ryby zawierają-
ce kwasy omega-3 (śledź, sardynka, łosoś, makrela, pstrąg bądź halibut) oraz 
produkty alkalizujące. W tym celu zalecane jest spożywanie, zwłaszcza na pusty 
żołądek, pomiędzy posiłkami, surowych owoców i warzyw, które wykazują wła-
ściwości alkalizujące, a ponadto zawierają związki antyoksydacyjne, ogranicza-
jące stan zapalny. Zdolność odkwaszania organizmu mają również: przetwory 
mleczne (w szczególności mleko kozie), oliwa z oliwek, olej lniany, oleje z ryb. 
Z kolei produkty bogate w siarkę są niezbędne do regeneracji chrząstek oraz 
kości. Należą do nich: szparagi, jajka, czosnek oraz cebula. Bardzo cennym skład-
nikiem diety osób chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów powinien być 
świeży ananas, zawierający bromelinę, enzym hamujący stan zapalny. Substan-
cja ta w największych ilościach znajduje się w rdzeniu ananasa. Osoby chore na 
zwyrodnienie stawów, jak wykazały badania, cechuje często występowanie zbyt 
dużych stężeń miedzi i żelaza w organizmie. Wskazane są zatem produkty bo-
gate w histydynę (brązowy ryż oraz produkty z pełnego ziarna pszenicy i żyta), 
która sprzyja wydalaniu nadmiaru tych składników mineralnych z organizmu. 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Krakowski Oddział PPTF

Czytelnicy cyklu Organizacje aptekarskie zwrócili z pewnością uwagę, że 
w trzech poprzednich jego odcinkach bardzo często pojawiała się nazwa Polskie- 
go Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego (PPTF) i jego krakowskiego  
Oddziału. Bez przesady można stwierdzić, że była to najprężniej działająca 
organizacja aptekarska w okresie dwudziestolecia międzywojennego, zarów-
no na poziomie jej struktur lokalnych, jak i centralnych. Lista jej dokonań jest 
bardzo długa, w dużej mierze były one zasługą wybitnych postaci, które skupiły 
się wokół PPTF. Powstała w 1919 roku organizacja miała na celu zjednoczenie 
wszystkich organizacji aptekarskich z trzech zaborów, i to zarówno tych zrze-
szających właścicieli aptek, jak i pracowników. O ile zatarcie różnic pomiędzy 
byłymi zaborami nie nastręczało trudności, o tyle niemal natychmiast okazało 
się, że pogodzenie właścicieli i pracowników aptek jest niezwykle trudne, a PPTF 
szybko stało się reprezentacją środowiska właścicieli aptek. Dysponując niema-
łymi funduszami, zasilanymi składkami i okazjonalną ofiarnością aptekarzy, 
Towarzystwo mogło fundować stypendia dla studiującej młodzieży, wspomagać 
członków dotkniętych poważnymi chorobami, ratować w potrzebie wdowy po 
aptekarzach, honorować seniorów zawodu pamiątkowymi odznaczeniami, jak 
również wydatkować pokaźne kwoty choćby na zakup sprzętu sanitarnego dla 
polskiego wojska czy aparatury analitycznej i wyposażenia pracowni uczelni 
farmaceutycznych. Mało tego – zarząd główny PPTF bardzo często występował 
do władz państwowych z propozycjami, memoriałami, apelami, a nawet pro-
testami, nierzadko ostrymi. PPTF opiniowało projekty ustaw i samo tworzyło 
swoje kontrprojekty, oparte na przeprowadzanych uprzednio wśród członków 
ankietach. Czasopismem tej organizacji były „Wiadomości Farmaceutyczne”, sta-
nowiące dla innych periodyków aptekarskich niedościgniony wzór, a postacią 
o symbolicznym wręcz znaczeniu był ich redaktor – magister farmacji Franci-
szek Herod, człowiek instytucja.

PPTF rozrastało się stopniowo. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku posia-
dało na terenie II Rzeczpospolitej 17 „oddziałów” (wymiennie zwanych również 
„okręgami”) i liczba ta utrzymała się do wybuchu II wojny światowej. Oddział 
krakowski PPTF powstał dopiero w 1930 roku, należy jednak podkreślić, że 
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w Krakowie działała od kilkudziesięciu lat inna, pamiętająca jeszcze lata 70. XIX 
wieku organizacja aptekarska, zrzeszająca właścicieli aptek: Gremium Apteka-
rzy Małopolski Zachodniej, zwane także niezgodnie z prawem – głównie przez 
swych członków – Izbą Aptekarską Małopolski Zachodniej.

Jako reprezentant środowiska właścicieli aptek Gremium wykazywało się da-
leko idącą niezależnością w stosunku do PPTF, choć – jak zastrzegano w corocz-
nych sprawozdaniach – konsultowało swe posunięcia z władzami Towarzystwa. 
Te jednak na działalność Gremium patrzyły niechętnie. Wyrazem tego mogą być 
słowa wypowiedziane 1 czerwca 1929 roku przez doktora Mieczysława Arndta, 
członka zarządu głównego PPTF i delegata na ogólne zebranie Gremium, który 
delikatnie, acz stanowczo, stwierdził, że „[…] inna była organizacja aptekarstwa 
w dawnej Austrji, że dzisiaj w Polsce nie ma Izb, a wszelkie sprawy zawodowe 
załatwia centralna organizacja warszawska, że wszelkie wystąpienia oddzielne 
nie przyczyniają się do posunięcia spraw naprzód, wprowadzając chaos, a tem 
samem osłabiają wystąpienia Zarządu Głównego w Warszawie, który powinien 
przemawiać imieniem zawodu aptekarskiego całej Polski”.

Możemy się jedynie domyślać, że ta właśnie wypowiedź wpłynęła na tok nad-
zwyczajnego walnego zgromadzenia Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej 
19 października 1929 roku. Tym razem delegatem zarządu głównego PPTF był 
sam redaktor „Wiadomości Farmaceutycznych” Franciszek Herod, znany ze swe-
go krasomówczego talentu i umiejętności porywania otoczenia do realizowania 
szczytnych idei. Delegata tego zarząd wybrał zapewne nie bez powodu. Magi-
ster Herod wygłosił do członków krakowskiego Gremium przemowę, w której 
„[…] przedstawił korzyści należenia do P.P.T.F. i jego osobiste zapatrywanie, aby 
Gremium w całości stanowiło Oddział Krakowski P.P.T.F., gdyż wtenczas jedna 
opinja i jedna myśl reprezentowałyby Małopolskę Zachodnią, w przeciwnym 
razie […] opinje te mogłyby kolidować i niekorzystnie oddziaływać na tok spraw 
ogólnozawodowych”. Relacjonujące walne zgromadzenie „Wiadomości Farma-
ceutyczne” nadmieniły, że „[…] nad kwestją tą wywiązała się szeroka dyskusja”, 
nie przedstawiono jednak jej szczegółów, podobnie jak dalszych kroków, które 
Gremium podjęło. Wiemy jednak, że już 8 stycznia 1930 roku, „[…] o godz. 10 rano  
w lokalu własnym przy ul. Grodzkiej 26, 1 p. w Krakowie” odbyło się „[…] pierw-
sze zwyczajne walne zgromadzenie krakowskiego Oddziału Polskiego Po-
wszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego”. 

W walnym zgromadzeniu udział wzięli niemal wszyscy właściciele aptek, 
zarówno krakowskich, jak i prowincjonalnych Małopolski. Z relacji zamiesz-
czonej w „Wiadomościach Farmaceutycznych” dowiadujemy się, że powstanie 
krakowskiego oddziału (czy – jak będą podawać później inne źródła – „okrę-
gu”) poprzedziły „[…] pertraktacje z Zarządem Głównym w Warszawie, które 
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doprowadziły do założenia Oddziału Krakowskiego dla dobra i podniesienia 
zawodu”. Z relacji prasowych dowiadujemy się, że na „pertraktacje” owe złoży-
ło się m.in. ustalenie, iż „prezydjum Gremjum” miało stanowić „równocześnie 
prezydjum Oddziału P.P.T.F., a Zarząd Główny w Warszawie propozycję tę zaak-
ceptował”. Istotnie, przez całe lata 30. „wszystkie prace” krakowskiego Oddzia-
łu PPTF „[…] szły w parze z poczynaniami Zarządu Gremjum Aptekarzy” oraz 
„[…] załatwiane bywały na wspólnych posiedzeniach”. Jednak już w 1932 roku 
zaniechano zasady o wspólnych władzach, w związku z czym w Krakowie było 
dwóch prezesów… jednej teoretycznie organizacji, która często na łamach prasy 
określana bywała jako „Gremium Aptekarzy – Okręg Polskiego Powszechnego 
Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie”. Nie zachował się jednak żaden 
ślad o jakichkolwiek problemach lub konfliktach wywołanych tą sytuacją. Mało 
tego, np. w latach 1933–1934 prezes Oddziału PPTF był wiceprezesem Gremium 
i na odwrót – prezes Gremium sprawował funkcję wiceprezesa Oddziału PPTF. 

Magister farmacji Karol Łuczko, pierwszy prezes krakow-
skiego Oddziału PPTF, właściciel apteki w Podgórzu 
Źródło: „Wiadomości Farmaceutyczne” 1931, nr 31, 
s. 445.

Wróćmy jednak do przebiegu walnego zgromadzenia Oddziału z 8 stycz-
nia 1930 roku. Po wystąpieniu delegata zarządu głównego, odczytany został 
statut PPTF i wybrano władze nowo powstającego Oddziału, który liczył sobie 
166 członków. Do zarządu Oddziału wytypowano 10%, to jest 17 członków. 
Pierwszym prezesem krakowskiego Oddziału został magister farmacji Karol 
Łuczko z Krakowa, wiceprezesami – Stefan Rydel, także z Krakowa, i Karol Szy- 
manowicz z Bochni. Pozostali członkowie prezydium byli aptekarzami kra-
kowskimi: sekretarz Henryk Dawid, skarbnik Karol Berger oraz „gospodarz”  
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Edward Schneider. Wybrano ponadto tzw. Wydział i Sąd Honorowy, uchwalając 
równocześnie, że „[…] dla prawomocności uchwał Zarządu wystarczy obecność 
2/3 członków Zarządu”. Pierwszymi decyzjami, podjętymi już w czasie pierwszego  
walnego zgromadzenia, były instrukcje i upoważnienia dla delegatów krakow-
skiego Oddziału, którzy mieli wziąć udział w posiedzeniach delegatów wszystkich 
oddziałów PPTF w Warszawie. I tak m.in. „[…] upoważniono delegatów […], by 
[…] wotowali za zawarciem umowy z Ogólnopaństw. Związkiem Kas Chorych na 
warunkach najkorzystniejszych dla zawodu aptekarskiego”.

Magister farmacji Karol Szymanowicz, prezes krakow-
skiego Oddziału PPTF w latach 1933–1934 i wiceprezes 
PPTF, właściciel apteki w Bochni 
Źródło: „Wiadomości Farmaceutyczne” 1948, nr 11–12, 
s. 433.

Najważniejsze inicjatywy krakowskiego Oddziału wspomniane zostały już 
w poprzednich odcinkach cyklu Organizacje aptekarskie. Przypomnijmy, że to 
właśnie w łonie Oddziału wzrastała inicjatywa Klubu Aptekarzy, decydującego 
zaś finansowego wsparcia udzielił krakowski PPTF Towarzystwu Popierania 
Nauk Farmaceutycznych i Towarzystwu Domu Farmaceutów. O charytatywnej 
działalności PPTF, jak również każdego z jego oddziałów na łamach czasopism 
aptekarskich było najgłośniej, tym bardziej że władze Towarzystwa skrupulat-
nie dbały o to, by ten właśnie zakres swojej działalności szczególnie uwypuklać. 
W samych tylko latach 1935–1936 krakowski Oddział PPTF prowadził wśród 
swych członków zbiórki pieniężne na Fundusz Obrony Narodowej i fundusz 
pomocy zimowej bezrobotnym, a dla uczestników Marszu Szlakiem Kadrów-
ki – zbiórki „środków leczniczych”. Zarząd Oddziału dodatkowo przekazywał 
środki finansowe na cele Towarzystwa Przeciwgruźliczego, na Fundusz Szkol-
nictwa Polskiego za Granicą, na budowę pomnika Józefa Dietla w Krakowie, 
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jak też „na koszta pogrzebu dla dwu zmarłych naszych kolegów i wsparcia dla 
pozostałych wdów i sierot”. Na ogół krakowscy i małopolscy aptekarze aktywnie 
uczestniczyli w tych akcjach charytatywnych, nieraz jednak władze Gremium 
i Oddziału musiały się w swych corocznych sprawozdaniach skarżyć, jak było to  
w 1937 roku: „[…] z bólem stwierdzić musimy, że zainteresowanie dla spraw 
ogólnozawodowych i obojętność wobec nauki pogłębiają się coraz bardziej. 
Możemy to obserwować niemal codziennie. Taki stan przynosi zawodowi tylko 
szkody, a więc czas najwyższy, aby się ocknąć”. 

Codzienna działalność Oddziału była odzwierciedleniem problemów trapią-
cych jego członków, czyli właścicieli aptek. Kwestią pojawiającą się najczęściej 
stało się funkcjonowanie „punktów rozdawnictwa leków” prowadzonych przez 
Kasy Chorych. Na zgromadzeniach Oddziału wielokrotnie podkreślano, że to 
właśnie ich działalność, obok „ogólnej depresji gospodarczej, przyczynia się do 
katastrofalnego położenia aptek”. W 1934 roku „[…] na licznych posiedzeniach 
Zarządu […] zastanawiano się” z kolei „nad sprawą nielegalnego handlu poza 
aptekami, tą bolączką, dającą się aptekom tak bardzo dotkliwie we znaki”. 

Tematem relacjonowanym na niemal każdym zgromadzeniu Oddziału były 
„umowy o płace współpracowników”, czyli szeregowych pracowników aptek, 
zrzeszonych w Związku Zawodowym Farmaceutów Pracowników Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Negocjacje dotyczące wysokości płac często przebiegały bardzo 
burzliwie, prowadząc niejednokrotnie do rezygnacji z pełnionych funkcji człon-
ków zarządów obydwu instytucji. Długo zaś wypracowywane umowy bardzo 
szybko zrywano. Niemal na każdym posiedzeniu Oddziału ubolewano nad „po-
garszającymi się stosunkami w zawodzie”. W 1933 roku, na wspólnym zgroma-
dzeniu Gremium i Oddziału, „[…] liczni mówcy wskazywali na zatrważające ob-
jawy zaniku etyki zawodowej, nielojalną konkurencję i na różne niedomagania 
i nieprawidłowości w związku z prowadzeniem aptek”. W konflikty pomiędzy 
aptekarzami włączał się inspektor farmaceutyczny województwa krakowskiego, 
który – jak choćby w 1933 roku – „[…] przyrzekał udzielenie swej pomocy w mia-
rę możności”, a jednocześnie sam podawał „mnóstwo faktów, potwierdzających 
prawdziwość przytoczonych […] niewłaściwości, i nawoływał do zastanowienia 
się i nawrócenia z błędnej drogi, póki czas”.

Często – na skutek odgórnych decyzji zarządu głównego – dyskutowano 
burzliwie „sprawę wkładek” członkowskich. Na walnym zgromadzeniu w 1931 
roku omawiano kwestię zwiększania miesięcznej składki członkowskiej z 1 do 
2,25 zł. Aptekarze krakowscy, m.in. sekretarz Oddziału magister Dawid, nie 
sprzeciwiali się ich zwiększaniu, jednak aptekarze prowincjonalni protestowali. 
Znany Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” magister Józef Hodbod z Grybowa 
obstawał, „[…] aby zostawić dotychczasowe opłaty: czekają nas niespodzianki, 
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jak obcięcie taksy aptekarskiej; nie wszyscy wiedzą, jakie wydatki ma aptekarz 
na prowincji. Do wszystkich towarzystw należeć musi”. Jednak pomimo tego 
głosu sprzeciwu walne zgromadzenie zdecydowało o podwyższeniu składki 
członkowskiej. W kilka lat później, w 1937 roku, w sprawozdaniu za rok 1936 
władze Oddziału ubolewały: „[…] stałą naszą bolączką jest ociąganie się wielu 
kolegów z uiszczaniem opłat gremialnych, mimo że przecież taki obowiązek 
ciąży na każdej aptece z mocy przepisów ustawy […]. To też Zarząd – tłumaczo- 
no – jakkolwiek niechętnie, zmuszony był do przymusowego ściągania narosłych 
zaległości i dzięki temu zdołał bodaj część tych należności odzyskać”. 

Magister farmacji Henryk Dawid, prezes krakowskiego 
Oddziału PPTF w latach 1936–1937, właściciel apteki Pod 
Tygrysem przy ul. Szczepańskiej 1 
Źródło: „Farmacja Polska” 1948, nr 11–12, s. 433.

Problemy właścicieli aptek – podobnie jak obecnie – miały bardzo różnorod-
ny charakter. Jak wcześniej wspomniano, na walnych zgromadzeniach Oddziału 
PPTF gościem bywał inspektor farmaceutyczny województwa krakowskiego, 
który nie tylko wychodził naprzeciw problemom sygnalizowanym przez apteka-
rzy, ale także poruszał kwestie szczególnie drażliwe – związane ze skargami na 
aptekarzy. Jedną z nich były częste odmowy wydawania „funkcjonariuszom pań-
stwowym” „lekarstw na rachunek pomocy państwowej”. Skarb państwa zalegał 
z refundacją, dlatego też – jak głosił w 1931 roku inspektor Franciszek Sianko –  
„[…] aptekarze odmawiają wydawania lekarstw […], a funkcjonariusz państwo-
wy cierpi na tem”. Sianko apelował w związku z tym do członków Oddziału, aby 
„więcej serca okazali tej sprawie” i prosił „o wydawanie lekarstw na rachunek 
Skarbu Państwa bez jakichkolwiek utrudnień, aby na przyszłość nie było tych 
zażaleń”, tym bardziej iż „[…] faktem jest, że Skarb państwa zalega z wypłatami, 
lecz prędzej czy później wypłata nastąpi”. 
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Podobny temat, tym razem dotyczący „sprawy dostawy leków funkcjona-
riuszom kolejowym na rachunek […] Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych”, 
powrócił w 1933 roku. Powodem była jednak nie opieszałość w refundowaniu 
wydanych bezpłatnie leków, a „nadużycia popełnione przez jednego z [krakow-
skich – M.B.] aptekarzy przy współudziale retaksatora kolejowego, przeciwko 
którym toczy się śledztwo sądowe”. Skutkiem tego Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych wstrzymała „niemal zupełnie” refundację, przez co „[…] cierpią wszy-
scy zainteresowani koledzy, a niektórzy z nich, posiadający znaczniejsze wierzy-
telności, zostali wprost w swym bycie zagrożeni”. Jak podkreślano w prasowej 
relacji z posiedzenia Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej i Okręgu PPTF 
w Krakowie, które odbyło się w 16 grudnia 1933 roku, w związku z tym „[…] wy-
tworzył się stan nieznośny i szybkie zaradzenie złemu stało się kwestją piekącą”. 

Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej i krakowski Oddział PPTF w dru-
giej połowie lat 30. XX wieku dbały o swych członków także w inny, oryginalny 
sposób: organizując liczne, kilku-, a nawet kilkunastodniowe kursy dokształca-
jące dla właścicieli i pracowników aptek. W 1935 roku odbył się kurs „Ratow-
nictwa sanitarnego i obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej”, w 1938 – „Kurs 
dokształcający dla farmaceutów zorganizowany przez Gremium Aptekarzy Ma-
łopolski Zachodniej w Krakowie w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego przy współudziale pp. profesorów, docentów i asystentów U.J.”, 
w 1939 roku zaś – „kurs zbioru i hodowli ziół leczniczych”. 

Magister farmacji Józef Kunze, prezes krakowskiego Oddziału 
PPTF w latach 1938–1939, dzierżawca apteki Bonifratrów 
w Kalwarii Zebrzydowskiej 
Źródło: „Wiadomości Farmaceutyczne” 1939, nr 26, s. 393.

Życie krakowskiego Oddziału PPTF stanowiła jednak nie tylko walka 
o interesy właścicieli aptek, były w nim także chwile radosne. Od 1931 roku 
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począwszy, na walnych zgromadzeniach Oddziału, odbywało się „uroczyste 
rozdanie żetonów pamiątkowych i dyplomów […] kolegom, stowarzyszonym 
w P.P.T.F., którzy pracowali w zawodzie 50 lat”. Jubilatów honorowano w pod-
niosłej atmosferze, a wręczenia dokonywali zwykle przedstawiciele zarządu 
głównego PPTF. Uroczystości te były również okazją do głębszych, często gorz-
kich refleksji, jako choćby te, które w 1931 roku wygłosił Karol Szymanowicz, 
podwójny wiceprezes – zarządu głównego PPTF i krakowskiego Oddziału PPTF, 
który zauważył: „[…] zawód nasz, który był kolebką chemji, zepchnięty został na 
najniższy poziom zawodowy i etyczny. Myślano li tylko kategorjami osobistemi 
i sprzeciwiano się podniesieniu cenzusu naukowego dla wstępujących do far-
macji”. Powstanie i rozwój PPTF spowodowały jednak, że „[…] dziś zrzeszamy 
się, nie jesteśmy sobie wrogami, podnosimy wspólną pracą zwód na wyżyny, 
sami chcemy stanąć w społeczeństwie wysoko i zająć stanowisko, które nam się 
w społeczeństwie należy”. 

Działalność zarówno Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej, jak i kra-
kowskiego Oddziału PPTF została przerwana z wybuchem II wojny światowej. 
Podobny los spotkał krakowskie struktury Związku Zawodowego Farmaceutów 
Pracowników Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwykle ciekawa historia tej zasłu-
żonej dla krakowskiej farmacji instytucji stanie się tematem kolejnego odcinka 
cyklu Organizacje aptekarskie.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek 
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PIELGRZYMKA

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów  
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Krakowie-Łagiewnikach w roku Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia 15–16 października 2016 roku 

Sobota – 15 października 
11.00  Otwarcie pielgrzymki – Aula św. Jana Pawła II; powitanie – 

ks. kard. Stanisław Dziwisz 
11.30–12:30 Konferencja 1 – ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ 
12.30–13:00  Wezwani do miłosierdzia – przykłady błogosławionych i świętych 

aptekarzy 
13.00–13.45 Wezwani do miłosierdzia – świadectwa farmaceutów 

14.00 Obiad 
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w Bazylice Bożego Miłosierdzia 
17.45 Wspólne przejście przez Bramę Miłosierdzia 
18.00  Eucharystia w intencji całego środowiska farmaceutów (Bazylika 

Bożego Miłosierdzia); homilia – ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ
20.30–21.30  Czuwanie modlitewne w kaplicy klasztornej przy grobie św. Fau-

styny 

Niedziela – 16 października 
8.00 Indywidualne nawiedzenie Sanktuarium św. Jana Pawła II 

10.00–10.30  Rozważanie Słowa Bożego – o. dr Krzysztof Niewiadomski (Aula 
św. Jana Pawła II) 

10.30–11.30 Konferencja 2 – ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ 
12.00  Eucharystia w intencji uczestników pielgrzymki (Bazylika Bożego 

Miłosierdzia); homilia – ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ
13.00 Obiad 

Honorowy patronat: ks. kard. Stanisław Dziwisz 

Patronat medialny: „Niedziela”, „Źródło”, „Idziemy” 

Organizatorzy:  Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski oraz Krajowe 
Duszpasterstwo Służby Zdrowia przy współpracy Polskiego Sto-
warzyszenia Obrońców Życia Człowieka 

Zgłoszenia na stronie: www.sfkp.pl
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PRZED 75 LATY POLSKA PRASA FARMACEUTYCZNA PISAŁA...

Brak naczyń recepturowych. W ostatnich czasach powstał brak flaszek i sło-
ików recepturowych. By zapobiec trudnościom w ekspediowaniu leków, zaleca 
się zakupywać używane flaszki i słoiki, które czyści się ługiem wzgl. kwasami, 
dezynfekuje roztworem wapna chlorowanego lub chloraminą, a w końcu płucze 
wodą zwykłą i destylowaną. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 lipca 1941 roku.

Uwaga! Redakcja Wiadomości Aptekarskich wysyła dwa razy w miesiącu 
„Wiadomości Aptekarskie” do wszystkich abonentów. Ze względu na liczne wy-
padki zaginięcia numerów zawiadamia się, że za numery, które nie doszły do rąk 
abonentów z przyczyn od redakcji niezależnych, jak i za niedostarczenie pisma 
z powodu sił wyższych, Redakcja Wiadomości Aptekarskich nie odpowiada. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 lipca 1941 roku.

Szczepienia ochronne. Każdy aptekarz, mając częściej do czynienia z chory-
mi niż inni obywatele, winien się poddać szczepieniu przeciw chorobom zakaź-
nym, jak tyfus, cholera i czerwonka, by móc spełniać obowiązki także w czasie 
epidemij. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 lipca 1941 roku.

Drobne ogłoszenia. Apteka „pod Orłem” w Dębicy przyjmie od zaraz magi-
stra aryjczyka na stałą posadę, władającego językiem niemieckim, siłę pierwszo-
rzędną, o dobrej prezencji, znającą ekspedycję wielkomiejską i prowincjonalną. 
Ubiegający się dołącza świadectwa w odpisie i fotografię. Nieuwzględnione bez 
odpowiedzi. Oferty kierować pod adresem apteki.  

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 lipca 1941 roku.

Wykaz posad. Magistra (ę) lub asystenta, władającego językiem niemieckim, 
przyjmie na popołudniowe służby od października apteka. Kraków, pl. Inwa- 
lidów. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 i 15 września 1941 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z dawnej apteki

∙LEGNIO∙ALOE∙ (Lignum aloes) – drewno alo-
esowe, syn. Agallochum – żywiczne drewno 
o mocnym balsamicznym aromacie, gorzkim 
smaku. Było używane do wyrobu kadzideł, po-
nieważ paląc się, wydziela przyjemny zapach. 
Środek wzmacniający.

ELLRI CLES CLY OF – prawdopodobnie chodzi 
o Elixir Clematis Clysteriso, czyli eliksir z ko-
kornaku powojnikowatego, przeznaczony do 
stosowania w postaci lewatywy. Kokornak 
pospolity (Aristolochia clematitis L.) stosowano 
dawniej w leczeniu gruźlicy i podagry.

Słoje apteczne – albarella, majoliki włoskie (Lignum aloes – prawdopodobnie Fa-
enza, przełom XVI i XVII wieku; Elixir Clematis Clysteriso – Faenza lub inny ośro-
dek, 2. połowa XVII wieku). Kolekcja Grabowskiego w zbiorach Muzeum Farmacji 
UJ CM. Dar Mateusza B. Grabowskiego – emigracyjnego aptekarza z Londynu, 
przekazany w 1976 roku (nr. inw. MF/5961, 5962)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.




