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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!

Zbliżamy się wielkimi krokami do końca 2016 
roku. Był to rok obchodów jubileuszu 25-lecia od-
rodzenia samorządu aptekarskiego oraz utworze-
nia Naczelnej Izby Aptekarskiej i okręgowych izb 
aptekarskich. Zwieńczenie wszystkich uroczystości 
stanowiła Gala Jubileuszowa, która odbyła się w War-
szawie 9 listopada 2016 roku. Miło mi poinformować, 
że władze państwowe i samorządowe doceniły też 
pracę naszych koleżanek i kolegów na rzecz środowiska i zawodu, co znalazło 
odzwierciedlenie w liczbie wręczonych odznaczeń. 

I jeszcze jedna miła wiadomość: „Decyzją Komisji Medalu »Cracoviae Me-
renti«, której przewodniczy Prezydent Miasta Krakowa, z udziałem Metropolity 
Krakowskiego i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, został złożony wniosek 
do Rady Miasta Krakowa o przyznanie Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krako-
wie Brązowego Medalu »Cracoviae Merenti«. […] Uhonorowanie Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Krakowie to symboliczny wyraz uznania dla ponad 3 tysięcy 
farmaceutów pracujących m.in. w ogólnodostępnych i szpitalnych aptekach, 
w hurtowniach leków, na uczelniach czy w inspekcji farmaceutycznej”1.

Dla mnie ten medal jest zachętą do brania na siebie dodatkowych obowiąz-
ków i dalszej wytężonej pracy dla dobra zawodu, zwłaszcza w czasach, kiedy cała 
ochrona zdrowia znajduje się pod wzmożoną kontrolą społeczną. Nie wątpię też, 
że moi dotychczasowi współpracownicy: członkowie Prezydium, Okręgowej 
Rady Aptekarskiej i delegaci, będą wspierać mnie w tych działaniach. Proszę 
wszystkich o otwartość, pomoc i koleżeńską empatię w codziennym wypełnia-
niu niełatwych obowiązków. 

Naszą rolę rozumiem jako ciągłe dbanie o pozycję zawodu, podnoszenie jego 
godności, troskę o dopływ młodej kadry, respektowanie kodeksu etyki w trakcie 
wykonywania trudnej pracy dla dobra pacjentów. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu: satysfakcji z codzienności, 
radości z niecodzienności, spotkań z miłymi ludźmi, pomyślnych zdarzeń i wiele 
spokoju, a Nowy Rok niech będzie szczęśliwy dla Was i dla Waszych bliskich, bo 
przecież szczęście osobiste i rodzinne jest najważniejsze. Wszystkiego najlepszego!

Prezes OrA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot

1  https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=77004, dostęp: 17.11.2016.
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Za nami pierwszy rok działalności władz VII kadencji i 25 lat funkcjonowania 
odrodzonego samorządu. To zawsze okazja do podsumowań i nawiązania do 
historii. To także czas refleksji nad tym, co udało się zrobić, a co nam nie wyszło –  
co można nazwać sukcesem, a co porażką. W takiej też atmosferze odbywały się 
uroczystości jubileuszowe. Nie zabrakło podczas obchodów chwil miłych czy 
podniosłych, była możliwość spotkania ze starszymi koleżankami i kolegami, 
którzy przed 25 laty rozpoczęli dzieło tworzenia samorządu. 

Obecny numer biuletynu swym charakterem odbiega nieco od pozostałych. 
Decyzją zespołu redakcyjnego zamieszczamy informacje o wszystkich uroczy-
stościach i imprezach towarzyszących związanych z jubileuszem. Uznaliśmy, że 
warto przekazać wiedzę o historii tworzenia samorządu zawodowego, byśmy –  
poważając tę historię – zasługiwali jako grupa zawodowa na szacunek obecnie 
i w przyszłości.

W numerze polecam również teksty w działach: 
•  Prawnik radzi – zwięzła informacja o stażu pracy dającym uprawnienia do 

objęcia stanowiska kierownika apteki ogólnodostępnej; 
•  Apteka szpitalna – opracowanie na temat tego, jak unikać błędów przy stoso-

waniu tzw. leków wysokiego ryzyka; 
•  Opieka farmaceutyczna – artykuł poświęcony postępowaniu dietetycznemu 

w kamicy nerkowej;
• Recenzja – recenzja książki Iwony Dymarczyk Aptekarz i majoliki;
•  Z historii aptekarstwa – list lwowskich farmaceutów z 1893 roku (warte prze-

czytania, szczególnie przez młodych farmaceutów i nie po to, by się cieszyć, że 
dziś nie jest tak źle).

Wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę radosnych Świąt Bożego Na-
rodzenia i tylko słonecznych dni w nadchodzącym Nowym Roku!

redaktor naczelna
Elżbieta rząsa-Duran 
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Kalendarium

2.08.2016 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
22.08.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu
24.08.2016  Katowice – spotkanie w firmie KAMSOFT S.A. Udział wzięli Prezes 

ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Piotr Zając. Tematem spotkania była możli-
wość współpracy izb z południowej Polski z firmą KAMSOFT

29.08.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

30.08.2016  Warszawa – spotkanie ekspertów podczas panelu „Profesjonaliści 
medyczni – jak kształcić, motywować i zniwelować deficyt”. Udział 
wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

2–4.09.2016  Piaski koło Rucianego-Nidy – V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Apte-
karzy 

5.09.2016 Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
7.09.2016 Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
8.09.2016 Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
10.09.2016  Kępa koło Sochocina – I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Marato-

nie MTB
12.09.2016 Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
21.09.2016  Warszawa – Konwent Prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich. 

Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
22.09.2016 Warszawa – posiedzenie NRA 
23–24.09.2016  Wrocław – II Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

„Farmacja 21. Farmaceuci w Ochronie Zdrowia”
27.09.2016 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
29–30.09.2016  Warszawa – I Kongres Zdrowia Pracodawców Rzeczypospolitej Pol-

skiej „Zdrowy obywatel. Zdrowa Polska”. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

30.09.2016  Kraków – II Forum Medyczne Małopolski „Profilaktyka się opłaca. Jak 
skutecznie zadbać o zdrowie”. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krako-
wie mgr farm. Piotr Zając

7.10.2016  Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. 
Barbara Jękot

10.10.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

11.10.2016 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
12.10.2016  Warszawa – spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Związku Miast 

Polskich Markiem Wójcikiem w sprawie dyżurów nocnych w apte-
kach. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

14.10.2016  Serock pod Warszawą – IV Gala Farmaceuty NEUCA. Udział wzięły 
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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15.10.2016  Kraków – II edycja Biegu o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceu-
tycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ds. Collegium Medicum 

17.10.2016  Kraków – uroczystość z okazji wręczenia Nagrody Województwa 
Małopolskiego im. Jana Pawła II „Veritatis Splendor”. Udział wzięła 
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

22.10.2016 Kraków – poświęcenie sztandaru OIA w Krakowie
23.10.2016  Kraków – uroczysta gala z okazji jubileuszu 25-lecia odrodzenia OIA 

w Krakowie
24.10.2016  Kraków – spotkanie z Poseł Barbarą Bubulą. Udział wzięli Prezes ORA 

w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Kra- 
kowie mgr farm. Piotr Zając

25.10.2016 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
25.10.2016  Warszawa – szkolenie dla skarbników i przewodniczących komisji 

rewizyjnych okręgowych izb aptekarskich. Udział wzięli Skarbnik 
ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito oraz Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr farm. Wojciech Stępień

26.10.2016  Kraków – Jubileusz 125-lecia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. 
Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

29.10.2016  Kraków – konferencja szkoleniowa farmaceutów Akademii Hasco

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia  
oraz jedynie sukcesów w Nowym Roku 

życzą
Okręgowa Rada Aptekarska i pracownicy biura Izby

✵✵✵✵✵
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aKtualności

Poświęcenie sztandaru  
Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie

22 października 2016 roku o 16.00 w kościele Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 
odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kra-
kowie. Dokonał go duszpasterz farmaceutów małopolskich brat Krzysztof Nie-
wiadomski podczas specjalnie odprawionej mszy świętej. Obecni byli: władze 
OIA, fundatorzy sztandaru oraz farmaceuci, którzy przyjęli nasze zaproszenie 
na sobotnią uroczystość. Duszpasterz wygłosił wzruszające kazanie, nawiązując 
zarówno do symboliki sztandaru, jak i słów św. Jana Pawła II kierowanych do 
farmaceutów w przeszłości. 

Po mszy świętej głos zabrała Prezes Barbara Jękot, przedstawiając historię 
ufundowania sztandaru, a także kierując podziękowania do wszystkich, którzy 
przyczynili się do tego, że uroczystość mogła się odbyć. Zacytowała też słowa 
wygrawerowane na gwoździu ufundowanym przez Studium Kształcenia Po-
dyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, które powinny się stać naszym mottem: 

Podajmy sobie ręce, by drogi nie zgubić. 
Jesteśmy dziś szczególnie potrzebni jedni drugim. 

Ostatnim punktem uroczystości było symboliczne wbicie gwoździ przez 
głównych fundatorów sztandaru.

Poświęcenie sztandaru i przekazanie go OIA były elementem obchodów jubi-
leuszu 25-lecia odrodzenia samorządu aptekarzy.

wiceprezes OrA w Krakowie
Elżbieta rząsa-Duran
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AktuAlności

Przemówienie Prezes Barbary Jękot 
podczas uroczystego poświęcenia 
i nadania sztandaru Okręgowej 
Izbie Aptekarskiej w Krakowie

Szanowni Państwo!

Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa. To poświęcenie i przekazanie sztandaru 
Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie. 

Sztandar jest znakiem danej zbiorowości i symbolem skupienia się jej człon-
ków wokół pielęgnowanych idei. Uzewnętrznia on szczytne wartości zawodowe 
i moralne farmaceutów zrzeszonych w naszej Izbie. Symbolizuje też ideę pra-
wości oraz godność zbiorową, a także osobistą każdego przedstawiciela naszej 
korporacji.

Zamysł ufundowania sztandaru powstał w 2014 roku w związku ze zbliża-
jącymi się obchodami 25-lecia powołania samorządu aptekarskiego. Uchwałą 
Okręgowej Rady Aptekarskiej powołano Komitet Organizacyjny ds. Ufundowa-
nia Sztandaru, który podjął się dzieła wyboru wzoru sztandaru i zlecenia wyko-
nania go wraz z odpowiednimi akcesoriami. 

Zamiarem było, aby koszt sztandaru został pokryty wyłącznie z datków człon-
ków i sympatyków Izby. Ten cel udało się zrealizować. Oczywiście największy 
wkład miały osoby, które dziś uroczyście wbiją pamiątkowe gwoździe. Fundacja 
gwoździ była indywidualnym aktem deklaracji każdej osoby czy rodziny, która 
zamierzała potwierdzić na sztandarze swoją obecność w historii naszej Izby.

Realizacja zadania, jakim było ufundowanie sztandaru, to również przykład 
solidarności członków naszej korporacji. 

Dziękuję wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili dzisiejszą uroczystość. 
Szczególne podziękowania kieruję do Komitetu Organizacyjnego ds. Ufundowa-
nia Sztandaru, a zwłaszcza mgr. farm. Jerzego Jasińskiego, który wziął na siebie 
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aKtualności

największą część prac związanych z projektem. Dziękuję fundatorom, których 
szczodrość umożliwiła wykonanie planu, oraz naszemu duszpasterzowi, który 
uczynił dla nas ten dzień wyjątkowym.

Kończąc, zacytuję słowa, które widnieją na gwoździu Studium Kształcenia 
Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Col- 
legium Medicum:

Podajmy sobie ręce, by drogi nie zgubić. 
Jesteśmy dziś szczególnie potrzebni jedni drugim.

Słowa te powinny być naszym mottem.
A teraz zapraszam fundatorów gwoździ do ich symbolicznego wbicia. 

Fundatorzy sztandaru uhonorowani gwoźdźmi 

Lucyna i Jarosław Boguccy – główni fundatorzy sztandaru 

Anna Badzińska-Chojnacka
Robert Biront
Janusz Brol
Bożena i Bolesław Cetnarowscy
Jerzy Jasiński
Barbara Jękot
Kazimierz Jura
Danuta i Franciszek Krupowie
Anna Oleszczuk-Kasperkiewicz
Anita Molenda
Elżbieta Rząsa-Duran 
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego CM UJ
Przemysław Szybka
Halina i Jakub Tokarzowie
Jerzy Zaczek

Fundatorzy sztandaru 

Maria Baś
Michał Będkowski 
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AktuAlności

Informuję, że 7 stycznia 2017 roku (sobota) o 18.00

w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się

Noworoczny Koncert Aptekarzy „Bella Italia”.

Bilety można nabyć w następujących punktach:

Filmotechnika,  Rynek Główny 9,  

tel.: (12) 422 89 45, (12) 421 23 43,

Punkt Informacji Kulturalnej, ul. Jana 2,

w każdym Empiku

oraz elektronicznie na stronie Eventim.pl.

Prezes ORA w Krakowie

mgr farm. Barbara Jękot

Maciej Bilek
Aleksander Dymek
Barbara Gajda-Gostanzo
Magdalena Janas 
Małgorzata Jordan
Katarzyna Kogut 
Maria Kucharska-Pitala
Maryla Lech 
Małgorzata Lelito 
Jan Matyas 
Michał Paprocki 
Marta Polak 
Grażyna i Tadeusz Rosińscy
Danuta Rybka 
Tomasz Wójcicki 
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aKtualności

Obchody jubileuszu  
25-lecia odrodzenia  
Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie

23 października 2016 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków przy ul. Marii 
Konopnickiej 17 odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia odrodzenia samo-
rządu aptekarskiego w Krakowie. Zaproszenie do członkostwa w Komitecie Ho-
norowym Obchodów 25-lecia Utworzenia Okręgowej Izby Aptekarskiej przyjęli: 
Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek 
Krupa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, JM Rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Dziekan Wy-
działu Farmaceutycznego CM UJ prof. UJ dr hab. Jacek Sapa, Prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. 

Gala rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru OIA w Krakowie i odegra-
niem polskiego hymnu. Prowadzący uroczystość powitali członków Komitetu 
Honorowego, zaproszonych gości, sponsorów imprezy oraz farmaceutki i far-
maceutów przybyłych na galę. Spośród gości głos zabrali: Dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego CM UJ prof. UJ dr hab. Jacek Sapa, Prezes Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Krakowie Andrzej Matyja, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Anna Polonek, Poseł na Sejm RP Lidia Gądek, którzy 
złożyli najlepsze życzenia świętującym aptekarzom i władzom Izby. 

Niezwykle miłym akcentem było przekazanie przez prof. Andrzeja Matyję 
z Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na ręce Prezes Okręgowej Rady Ap-
tekarskiej w Krakowie honorowej statuetki im. Macieja Leona Jakubowskiego.

Kolejny punkt gali stanowiła projekcja filmu nakręconego specjalnie z myślą 
o jubileuszu, zawierającego wypowiedzi osób zakładających Izbę i pozostających 
w jej władzach. Historię powstania i funkcjonowania OIA w Krakowie uzupełniła 
swym referatem obecna Prezes ORA w Krakowie Barbara Jękot.
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Prezentacja wiersza dr. med. Krzysztofa Schreyera Oda do farmacji, wyrecy-
towanego przez Łukasza Stawarczyka, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie, zakończyła tę część gali.

Najbardziej uroczystym momentem było wręczenie odznaczeń farmaceut-
kom oraz farmaceutom wyróżniającym się w pracy zawodowej i działalności 
na rzecz województwa, miasta i samorządu aptekarskiego. Srebrną Odznakę 
Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski wręczył Sekretarz 
Województwa Małopolskiego Wojciech Szczepanik. 

Odznaki „Honoris Gratia” nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa wręczył 
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig.

Statuetki „Laur aptekarski” i odznaki „Zasłużony dla środowiska aptekar-
skiego Małopolski” przyznane przez OIA w Krakowie oraz Medale XXV-lecia 
przyznane przez NRA wręczały Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska 
i Prezes ORA w Krakowie Barbara Jękot

Okazją do spotkania z koleżankami i kolegami po fachu był bankiet, na który 
udali się uczestnicy gali przed występem artystycznym. Była to też możliwość 
spróbowania jubileuszowego tortu, specjalnie na tę okazję zamówionego.

Atrakcję wieczoru stanowił wspaniały koncert Państwowego Zespołu Ludo-
wego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

Przypominam wszystkim korzystającym z portalu  

e-dukacja.pl o konieczności wpisania nowego numeru prawa  

wykonywania zawodu w zakładce „Moje konto”. 

Informację o nowym numerze PWZ oraz adnotację w posiadanym 

już dokumencie można uzyskać w biurze Okręgowej Izby  

Aptekarskiej w godzinach jej urzędowania. 

Numer ten widnieje również w Centralnym Rejestrze  

Farmaceutów: https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl.

Wiceprezes ORA w Krakowie

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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wystąpienie Prezes Okręgowej 
rady Aptekarskiej  
mgr farm. Barbary Jękot podczas 
gali 23 października 2016 roku

To zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystej gali z okazji 
25-lecia odrodzenia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Jako Prezes ORA 
mam przyjemność być jej gospodarzem w roku jubileuszowym i przyznam, że 
jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wyjątkowe przeżycie. Jubileusz stano-
wi bowiem najlepszą okazję do przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, 
o współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. To czas 
podsumowań, refleksji, wspomnień, a także projektowania planów na przy-
szłość. Dzisiaj zatem wyrażamy nasze uznanie i wdzięczność dla wszystkich 
byłych członków naszego samorządu. Uczcijmy minutą ciszy tych, których nie 
ma już dziś wśród nas, bo odeszli, ale my, tu obecni, wciąż o nich pamiętamy. 

Sześćdziesiąt pięć lat temu, w 1951 roku, zlikwidowano krakowską Izbę 
Aptekarską i przez 40 lat byliśmy pozbawieni samorządu zawodowego. Dzięki 
pracy, zaangażowaniu wielu osób udało się nam po tak długim czasie odtworzyć 
sprawnie funkcjonujący organizm, reprezentujący całe nasze środowisko za- 
wodowe. 

Komitet Założycielski Tymczasowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krako-
wie tworzyli: dr Leokadia Danek, dr Jan Krzek, mgr Stanisława Krystynowicz, 
mgr Wojciech Lech, mgr Walenty Zajdel i mgr Anna Zdebska. Pierwszy zjazd od-
był się 9 listopada 1991 roku w sali Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej 
w Krakowie przy ul. Kopernika 7.

Pierwszym prezesem naszej Izby została mgr Stanisława Krystynowicz, 
a trzy miesiące później, po jej rezygnacji, funkcję tę objęła mgr Hanna Rybacka. 
W latach 1995–2003 przez dwie kadencje prezesem była mgr Barbara Sanow-
ska, następne dwie kadencje – mgr Piotr Jóźwiakowski (2003–2011), a od 2011 
roku pełnię tę funkcję ja.

Od 1991 roku wiele się zmieniło i nadal zmienia. Problemy, jakie przez te lata 
przyszło pokonać, były ogromne, zwłaszcza dla tych, którzy rozpoczęli odtwa- 
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rzanie samorządu. Był to okres gwałtownych przemian społecznych i gospodar-
czych, w którym musieliśmy walczyć o swoją przyszłość. 

Początki jak zawsze były skromne. Pierwszą siedzibę Izby stanowiły jedy-
nie biurko użyczane przez dr. Alfreda Redera w aptece Państwowego Szpitala 
Klinicznego w Krakowie przy ul. Kopernika oraz pokój w aptece Czarna Ma-
donna mgr Jadwigi Krakowskiej przy ul. Lelewela. W 1993 roku władze miasta 
przydzieliły nam lokal przy ul. Mikołajskiej. Starania o pozyskanie własnego 
lokum mogły być sfinalizowane dzięki dobrowolnym wpłatom setek aptekarzy, 
członków Izby, a także dzięki naszym oszczędnościom. Do własnego lokalu przy 
ul. Kobierzyńskiej 98 wprowadziliśmy się w 2001 roku, dokładnie w 10. rocznicę 
reaktywowania samorządu. 

Dzisiejszy jubileusz to powód do nie tylko świętowania, ale i refleksji nad sy-
tuacją aptekarstwa w naszym kraju, nad tym, co osiągnęliśmy, i nad tym, co jest 
jeszcze przed nami do zrobienia. Nie wszyscy jesteśmy zadowoleni. Powodów 
do radości niestety nie mają aptekarze, którzy byli zmuszeni zlikwidować swoje 
apteki, uginając się pod presją silnej konkurencji aptek sieciowych.

Nasza Izba, jako organ powołany do obrony interesów aptekarzy, od począt-
ku swego istnienia podejmowała się wszelkich działań na rzecz ochrony sytuacji 
aptekarzy, poczynając od udzielania porad prawnych dotyczących rozpoczęcia 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia apteki, a skończywszy na 
podpisaniu w imieniu aptekarzy porozumienia z ówczesnymi władzami woje-
wództwa, a następnie kas chorych w sprawie refundacji. Obecna ustawa refun-
dacyjna całkowicie to zmieniła.

Dostrzegając problemy małych aptek, których właścicielami są magistrzy 
farmacji, w 2012 roku utworzono przy naszej Izbie Klub Ratowania Aptek Apte-
karzy. Celem jego działalności jest wymiana pomysłów i doświadczeń pozwala-
jących na podniesienie rentowności małych aptek. Członkowie Klubu wspierają 
się w wzajemnie, poszukując konstruktywnych rozwiązań problemów.

Z roku na rok liczba członków Izby się powiększa – obecnie jest nas 3268. 
Jak podają dane statystyczne, co roku wyjeżdża z Polski około 150 wykształ-

conych farmaceutów. To z jednej strony powód do dumy, że umiejętnościami 
farmaceuci bez problemu mogą konkurować z obywatelami innych państw, ale 
z drugiej strony nie można się oprzeć smutnej refleksji, iż wiele osób decyduje 
się na wyjazd, bo we własnym kraju nie może liczyć na godne życie.

Członkowie naszej Izby od lat biorą czynny udział we wszelkich pracach me-
diacyjnych z rządem, z czego do najważniejszych możemy zaliczyć: prace nad 
zmianami związanymi z wejściem Polski do Unii Europejskiej, z dostosowaniem 
przepisów i ustaw do dyrektyw unijnych (od 2001 roku). 
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Obecnie trwają prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty, która ma uregulo-
wać ramy prawne funkcjonowania naszego zawodu i zapewnić niezależność jego 
wykonywania. Przede wszystkim dystrybucja leków musi pozostać w polskich 
rękach i nie może zależeć od jakichkolwiek wpływów inwestorów zagranicznych. 

Zmiana wymogów wprowadzająca obligatoryjny udział farmaceuty w struk-
turze właścicielskiej aptek zagwarantuje:
• zachowanie aptek w polskich rękach;
• zabezpieczenie przed wypływem kapitału i podatków; 
• wyeliminowanie marketingowej gry pacjentem;
• realne wykluczenie patologii, takich jak „odwrócony łańcuch dystrybucji”; 
• ograniczenie spożycia leków i suplementów diety;
• ostateczne zabezpieczenie systemu dystrybucji leków przed wpływem produ-

centów oraz potencjalnym rozwojem aktywności monopolistycznych; 
• wzrost jakości świadczonych usług;
• zbudowanie mocnych podwalin pod wdrażanie nowych świadczeń pozwala-

jących na obniżenie kosztów płatnika oraz wykorzystanie potencjału polskich 
farmaceutów;

• ograniczenie emigracji polskich farmaceutów.
Procedowane obecnie prace nad projektem opieki farmaceutycznej wymagają 

zagwarantowania niezależności farmaceuty oraz skoncentrowania działalności ap-
teki na korzyści zdrowotnej pacjenta, a nie na wzroście rentowności inwestorów.

Współpracujemy z:
• Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym; 
• Wydziałem Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w ra- 

mach Rady Programowej Wydziału opracowującej program szkolenia pody-
plomowego; ze środków Izby został zakupiony sprzęt komputerowy do two-
rzonej apteki szkoleniowej;

• Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz 
Ogólnopolską Sekcją Opieki Farmaceutycznej PTFarm;

• Okręgową Izbą Lekarską – zarówno w sprawach merytorycznych, jak i doty-
czących integracji; 

• Małopolskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Krakowie.
Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach Rady Małopolskiego Oddzia-

łu Wojewódzkiego NFZ. 
Bierzemy udział w finałach konkursów prac magisterskich na Wydziale Farma-

cji. Dwukrotnie przyjmowaliśmy wizyty farmaceutów z UE – w 2015 roku złożyli 
nam wizytę farmaceuci z Danii, a w tym roku odwiedzili nas farmaceuci z Niemiec.

Izba kładzie ogromny nacisk na umożliwienie kształcenia ustawicznego farma-
ceutów. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy internetową edukację farmaceutów. 
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Od ponad 10 lat korzystają z portalu e-dukacja.pl aptekarze z całej Polski. Zareje-
strowano już ponad 24 tys. użytkowników. Program udostępnia zarówno posie-
dzenia naukowo-szkoleniowe, jak i kursy. Wydaliśmy blisko 200 tys. certyfikatów. 

Od lat jesteśmy fundatorem nagrody za najlepszą pracę magisterską. Ob-
jęliśmy patronatem wiele akcji, np. Kongres Młodej Farmacji i Dni Kariery czy 
ubiegłoroczną XII Sesję Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół nr 1 
w Gorlicach. 

Od chwili wejścia Polski do UE zmieniły się zasady odbywania stażu po stu-
diach. Stojąc na straży prawidłowego wykonywania zawodu, zaproponowaliśmy 
weryfikację opiekunów stażystów, by wyeliminować z procesu dydaktycznego 
te apteki i opiekunów, którzy nie realizują przewidzianych planem programów. 
Udało się zorganizować stałe zajęcia fakultatywne dla studentów drugiego roku 
prowadzone przez farmaceutów praktyków. 

Przedstawiciele Izby uczestniczą w pracach komisji kwalifikacyjnych na 
specjalizacje. Mając na uwadze olbrzymie koszty, jakie ponoszą farmaceuci, 
podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, od 2012 roku udzielamy zapomóg 
finansowych osobom, które ukończyły z wynikiem pozytywnym specjalizację na 
kierunku farmacja apteczna, szpitalna kliniczna. Jesteśmy jedyną izbą w Polsce, 
która w ten sposób honoruje swoich specjalistów.

Sekcja Aptek Szpitalnych od lat zwraca uwagę na konieczność poprawy 
sytuacji aptek i aptekarzy szpitalnych. Szły za tym dziesiątki propozycji zmian 
w aktach prawnych z uzasadnieniami.

Bardzo duży nacisk Izba kładła na zwiększanie możliwości informowania far-
maceutów o wszystkim, co ważne w wykonywaniu zawodu. Początkowo główną 
drogą informacji była korespondencja listowna. Od 1998 roku wydajemy biule-
tyn informacyjny „Farmacja Krakowska”, który do dziś pozostaje źródłem wiedzy 
dla naszych członków. Od 2001 roku biuletyn jest też dostępny w wersji online. 

Ważnym źródłem informacji dla farmaceutów należących do Izby jest oczy-
wiście strona internetowa. Przechodziła ona już parę modyfikacji. Powszechny 
dostęp do internetu sprawia, że ta droga przekazu medialnego jest obecnie naj-
szybsza. Członkowie Izby są na bieżąco informowani o czynnościach Okręgowej 
i Naczelnej Rady Aptekarskiej, prowadzonych szkoleniach i konferencjach decy-
zjach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a także o imprezach integrujących.

Krakowska OIA jako samorząd zawodowy podejmuje liczne działania inte-
grujące środowisko. Byliśmy organizatorami wielu imprez, wśród najważniej-
szych trzeba wymienić Koncerty Noworoczne Aptekarzy. 
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Członkowie Izby od lat biorą udział w zawodach sportowych organizowa-
nych dla aptekarzy, takich jak: Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie 
Alpejskim, Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy, Mistrzostwa Polski Okręgo-
wych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. 

Ważnymi imprezami integrującymi są pikniki rodzinne. Ponadto wspólnie 
z OIL już czterokrotnie zorganizowaliśmy Konkurs Nalewek Własnej Receptury. 
W 2011 roku Izba zadbała, aby na kamienicy przy Rynku Głównym 13 umieszczo-
no ufundowany przez nas ryngraf, upamiętniający istnienie w tym miejscu Apteki 
„Pod Złotą Głową”. Była to jedna z pierwszych aptek w Polsce, która w tym sa-
mym miejscu funkcjonowała nieprzerwanie przez ponad 500 lat (do 2001 roku). 

Dbałość o historię naszego zawodu jest nawiązaniem do chlubnych tradycji 
powojennej krakowskiej Izby Aptekarskiej, która w 1946 roku utworzyła pierw-
sze w kraju Muzeum Farmacji, obecnie jedno z najbardziej znaczących muzeów 
aptekarstwa na świecie. 

Nie zapominamy o seniorach naszego zawodu. W ciągu ostatnich lat zorga-
nizowaliśmy dla nich spotkania i wycieczki, byliśmy też jednym z organizatorów 
II Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie.

Proszę Państwa, mówiąc o historii Izby, nie można pominąć koleżanek i kole-
gów pracujących jako rzecznicy lub zastępcy rzeczników i sędziów Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego. To oni stoją na straży stosowania się zarówno do obowią-
zującego prawa, jak i kodeksu etyki aptekarza.

Na zakończenie chcę poinformować, że w ubiegłym roku, na pamiątkę pierw-
szego zjazdu reaktywowanej OIA w Krakowie 9 listopada 1991 roku, powstał 
Komitet Organizacyjny ds. Ufundowania Sztandaru dla naszej Izby. Sztandar 
ten symbolizuje szczytne wartości zawodowe i moralne członków Izby, a także 
ideę prawości, godność zbiorową oraz osobistą każdego farmaceuty w naszej 
korporacji. Ufundowano go wyłącznie z dobrowolnych wpłat członków naszego 
samorządu oraz innych podmiotów fizycznych i prawnych. 

Stojąc tu przed Państwem, chylę czoła i serdecznie dziękuję. Dziękuję wszyst-
kim tym, którzy reaktywowali ten samorząd, którzy pracowali, którzy tworzyli 
i nadal tworzą jego historię, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, twór-
czym talentem i wspólnymi działaniami dla dobra naszego samorządu przyczy-
niają się do jej sukcesów. Za ten ogrom włożonej pracy z całego serca dzisiaj 
Państwu dziękuję i cieszę się, że mogę na was liczyć.

Przed nami wiele wyzwań i odpowiedzialnych zadań. Wkraczamy w kolejne 
25-lecie świadomi oczekiwań i wymagań, jakim musimy sprostać, z ufnością i na-
dzieją, że osiągniemy zamierzone cele.

Jestem dumna, że mogę być Prezesem OIA w Krakowie.
Dziękuję.
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wręczenie Brązowego Medalu 
„Cracoviae Merenti”

2 listopada 2016 roku podczas LVI uroczystej sesji Rady Stołecznego Królew-
skiego Miasta Krakowa w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Pałacu Wielopolskich odbyło się wręczenie Brązowego Medalu 
„Cracoviae Merenti” Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie. Obrady sesji 
prowadził Przewodniczący RMK Bogusław Kośmider. W uroczystości udział 
wdzieli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, radni, członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec i wielu znamienitych zaproszo-
nych gości. 

Przewodniczący RMK, zwracając się do goszczących na sesji farmaceutów, 
powiedział: „nadanie Państwu Brązowego Medalu »Cracoviae Merenti« jest 
symbolicznym podziękowaniem, wyrazem naszej wdzięczności złożonym dla 
ponad 3 tysięcy farmaceutów pomagających i zawsze służących radą wszystkim 
krakowianom”.

Laudację w związku z przyznaniem medalu OIA w Krakowie wygłosił Prezy-
dent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Nawiązał do historii przedwojennej izb 
aptekarskich oraz przedstawił obecne działania Izby: 

Samorząd aptekarzy reaktywowany został w 1991 roku i po 25 la-
tach działalności stanowi ważny element systemu ochrony zdrowia. 
Podstawą prawną jego działalności jest uchwalona 19 kwietnia 
1991 roku ustawa o izbach aptekarskich. 9 listopada 1991 roku odbył  
się pierwszy zjazd Komitetu Założycielskiego Tymczasowej Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Jest to oficjalny termin powsta-
nia krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Izba zrzesza ponad 
3200 członków. Jako jeden z samorządów zawodów zaufania pu-
blicznego reprezentuje aptekarzy i sprawuje pieczę nad należytym 
wykonywaniem zawodu. Szczególna rola samorządu aptekarskiego 
wynika z jego zadań, do których należą m.in.: wydawanie prawa wy-
konywania zawodu farmaceuty, reprezentowanie zawodu aptekarza, 
troska o zachowanie godności i niezależności zawodu, kodyfikowanie, 
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krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej, dbanie 
o członków zrzeszonych w korporacji. Izba aktywnie działa na rzecz 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów. Jest twórcą 
i właścicielem największego portalu edukacyjnego dla farmaceutów, 
który pozwala na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w sys-
temie e-learningowym. Dba o możliwość wykonywania zawodu zgod-
nie z obowiązującym prawem i kodeksem etycznym. Farmaceuci, któ-
rych Izba zrzesza i reprezentuje, wykonując swój zawód, uczestniczą 
w ochronie zdrowia publicznego […]. Dzięki staraniom samorządu ap-
tekarskiego wydawane jest branżowe czasopismo „Farmacja Krakow-
ska”, organizowane są sympozja, szkolenia i konferencje naukowe.

Uhonorowanie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie to sym-
boliczny wyraz uznania dla ponad 3 tysięcy farmaceutów, pracujących 
m.in. w ogólnodostępnych i szpitalnych aptekach, w hurtowniach le-
ków, na uczelniach czy w inspekcji farmaceutycznej.

Po uroczystym wręczeniu medalu głos zabrała Prezes Okręgowej Rady Apte-
karskiej w Krakowie Barbara Jękot, dziękując za przyznanie odznaczenia, a także 
podkreślając wkład byłych prezesów i działaczy Izby w rozwój samorządu apte-
karskiego. 

Następnie Prezydent Miasta Krakowa i Prezes ORA dokonali wpisu w pamiąt-
kowej księdze medalu. Przybyli na uroczystość goście mieli możliwość złożenia 
na ręce Prezes Barbary Jękot gratulacji z okazji odznaczenia OIA. 

Cracoviae Merenti to najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa przyznawa-
ne przez Radę na wniosek Komisji Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla 
Krakowa. Wniosek do RMK o przyznanie OIA w Krakowie Brązowego Medalu 
„Cracoviae Merenti” został złożony decyzją Komisji Medalu „Cracoviae Merenti”, 
której przewodniczy Prezydent Miasta Krakowa, z udziałem Metropolity Kra-
kowskiego i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brązowy Medal „Cracoviae Merenti” został nadany uchwałą Nr XLVII/799/16 
Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku i oznaczony numerem 291.

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

1  Zob. także: Cracoviae Merenti dla Izby Aptekarskiej, 2.11.2016, http://krakow.pl/aktualnosci/ 
204906,29,komunikat,cracoviae_merenti_dla_izby_aptekarskiej.html, dostęp: 15.11.2016; 
Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Okręgowej Izbie Aptekar-
skiej w Krakowie „Brązowego Medalu Cracoviae Merenti”, https://www.bip.krakow.pl/ 
?sub_dok_id=77004, dostęp: 15.11.2016.
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Szanowny Panie Przewodniczący!
Panie Prezydencie! wielce szanowni Państwo!1

Medal „Cracoviae Merenti” to odznaczenie nadawane przez Radę Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie 
zasłużonym dla miasta Krakowa. Jestem niezwykle szczęśliwa i dumna z tak wy-
sokiego odznaczenia, które dzisiaj otrzymała Okręgowa Izba Aptekarska w Kra-
kowie dokładnie w 25-lecie swojej działalności. Samorząd zawodowy aptekarzy 
jest najwyższą formą organizacji zawodowej, odzwierciedleniem demokracji, 
fundamentem społeczeństwa świadomego i odpowiedzialnego za swój obszar 
zawodowy. Misją samorządu jest również szeroko rozumiana współpraca ze 
wszystkimi organizacjami, samorządami lokalnymi i zawodowymi. Praca ap-
tekarzy to odpowiedzialna służba dla drugiego człowieka, to otaczanie troską 
innych, to nasza pasja i powołanie. Jestem dumna z naszego zawodu, z tego, jak 
bardzo zaczyna się wyróżniać, jak bardzo się zmienia. Nowe czasy niosą dla nas 
nowe wyzwania i nowe możliwości, dlatego nieustannie czerpiemy wzorce z do-
tychczasowych osiągnięć i akceptujemy ustawiczny postęp, który jest procesem 
zapewniającym dalszy pomyślny rozwój zawodu.

W imieniu własnym i OIA w Krakowie deklaruję, że będziemy się zawsze sta-
rać, by nie zawieść Państwa zaufania, a powierzone obowiązki wobec pacjentów 
wykonywać sumiennie i należycie, zawsze mając na uwadze przede wszystkim 
dobro drugiego człowieka.

Dzisiejsza uroczystość jest dla mnie i wszystkich moich obecnych tu kolegów 
niezwykle wzruszająca. Pragnę z tego miejsca podziękować Kapitule Medalu, 
Panu Prezydentowi Miasta Krakowa i wszystkim członkom Rady Miasta. Chcę 
bardzo serdecznie podziękować za obecność naszym licznym gościom, przede 
wszystkim poprzednim Prezesom (to również dzięki ich pracy tu się dziś znaj-
dujemy), Prezesom zaprzyjaźnionych izb aptekarskich – Pani Prezes Beskidz- 
kiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Prezesom Śląskiej Izby Aptekarskiej i Kieleckiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Pani Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Wiem, że zawsze możemy na Was liczyć i razem pracować na rzecz aptekarstwa 

1  Przemówienie wygłoszone 2 listopada 2016 roku przez Barbarę Jękot podczas uroczy-
stej sesji Rady Miasta Krakowa, na której wręczono medal „Cracoviae Merenti” Okręgo-
wej Izbie Aptekarskiej.
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w Polsce. Jestem wdzięczna za przybycie Prezesom Okręgowej Izby Lekarskiej 
i Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Dziękujemy, że jesteście z nami 
w tak ważnym momencie. Dzięki Wam ten szczególny dzień jeszcze bardziej 
utkwi nam w pamięci. 

Medal, który odebrałam, dedykuję wszystkim tym, którzy nam pomagali, 
pomagają i będą pomagać, ale przede wszystkim koleżankom i kolegom z ORA 
w Krakowie. Jestem przekonana, że to, co najlepsze i najpiękniejsze, jeszcze przed 
nami. Są słowa, których mówić nie należy, i myśli, których się nie zdradza. Jednak 
chcę podkreślić, że jestem dumna, iż stanowię część zespołu, który bezbłędnie 
i bardzo kompetentnie wypełnia powierzone mu zadania, będąc symbolem pra-
worządności, kompetencji oraz konsekwencji, z jaką działa na rzecz aptekarzy.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

Przypominam, że Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaku-

piła dla swoich członków poradnik wdrażania systemu analizy za-

grożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz zasad dobrej 

praktyki higienicznej (GHP) w aptekach.

Apteki, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które 

dokonują obrotu np. suplementami diety, środkami spożywczymi 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, są traktowane jak pod-

mioty działające na rynku spożywczym, dlatego muszą dopełnić 

obowiązków wynikających z przepisów prawa żywnościowego.

Farmaceuci OIA w Krakowie zainteresowani otrzymaniem po-

radnika proszeni są o kontakt z biurem. Poradnik udostępniany jest 

osobom bez zaległości składkowych.

Wiceprezes ORA w Krakowie

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Centralne obchody jubileuszowe
9 listopada 2016 roku odbyły się centralne obchody Jubileuszu XXV-lecia Odro-
dzonego Samorządu Aptekarskiego. Honorowy patronat nad nimi objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w intencji farmaceutów od-
prawioną w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 w War-
szawie.

Centralne obchody odbyły się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dla 
uświetnienia jubileuszu w kuluarach zorganizowano wystawę „Farmaceuta arty-
stą”, na której wyeksponowano prace artystyczne farmaceutów z całej Polski. 
Nie zabrakło akcentu z Małopolski: swoje obrazy – Spacer, Jaworki, Odbicie 
ogromu – zaprezentowała mgr farm. Anna Gaudnik, a tomik poezji Bez recepty – 
mgr farm. Krzysztof Kokot.

Gala jubileuszowa rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Naczelnej Izby 
Aptekarskiej i odegraniem hymnu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
przedstawiciele władz państwowych z Ministrem Zdrowia Konstantym Radzi-
wiłłem na czele, parlamentarzyści, przedstawiciele innych samorządów zawo-
dów zaufania publicznego, a także reprezentanci samorządów aptekarskich 
z Niemiec, Ukrainy i Litwy. Wśród gości obecni byli sponsorzy wydarzenia –  
przedstawiciele firm i hurtowni farmaceutycznych oraz media.

Po wystąpieniach gości głos zabrała Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, która podsumowała dokonania samorządu 
w 25-leciu.

Następnie wręczone zostały odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz 
samorządu aptekarskiego (państwowe: Złoty, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, 
honorowe odznaki Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”), jak rów-
nież samorządowe (Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego, tytuł „Strażnika 
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” oraz wyróżnienie „Mecenas Samorzą-
du Aptekarskiego”). Założyciele samorządu aptekarskiego i osoby pracujące na 
jego rzecz otrzymały Medale XXV-lecia. Wśród odznaczonych znajdowali się 
również przedstawiciele naszej Izby.

Obchody zakończyły się bankietem oraz koncertem muzyki filmowej w wy-
konaniu Polskiej Symfonicznej Orkiestry Radiowej im. Witolda Lutosławskiego.

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran
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wykaz osób odznaczonych z okazji 
25-lecia odrodzonego samorządu
Srebrny Krzyż Zasługi przyznawany przez Prezydenta RP otrzymała

mgr farm. Janina Pawłowska

Brązowy Krzyż Zasługi przyznawany przez Prezydenta RP otrzymała
mgr farm Maria Baś

Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznawaną przez Ministra 
Zdrowia otrzymała

mgr farm. Joanna Machalska

Srebrną Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski nada-
wany przez Marszałka Województwa Małopolskiego otrzymała 

mgr farm. Barbara Jękot 

Odznakę „Honoris Gratia” nadawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa otrzymali:
mgr farm. Iwona Dymarczyk 
mgr farm. Joanna Machalska 
mgr farm. Teresa Pociecha 

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran 
mgr farm. Walenty Zajdel 

Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego nadawany przez Naczelną Radę Aptekarską 
otrzymali:

mgr farm. Małgorzata Lelito
mgr farm. Jan Radliński

mgr farm. Walenty Zajdel
mgr farm. Ewa Żółtek

Tytuł „Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” nadawany przez Naczelną 
Radę Aptekarską otrzymali:

mgr prawa Janusz Brol
mgr farm. Bolesław Cetnarowski

Wyróżnienie „Mecenas Samorządu Aptekarskiego” przyznawane przez Naczelną 
Radę Aptekarską otrzymały:

mgr farm. Anna Oleszczuk-Kasperkiewicz
mgr farm. Anna Włodarczyk

Statuetkę „Laur Aptekarski” przyznawaną przez Okręgową Radę Aptekarską w Kra-
kowie otrzymali: 

mgr farm. Robert Biront
mgr farm. Elżbieta Blaschke 
dr farm. Krystyna Chmal-Jagiełło 
mgr farm. Joanna Jackowska-Janda 
mgr farm. Teresa Nalezińska 
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik

mgr farm. Marta Polak
mgr farm. Aldona Radecka 
mgr farm. Anna Sobańska 
mgr farm. Anna Włodarczyk
mgr farm. Robert Wojtasz 



Farmacja KraKowsKa  4 / 201626

Odznaczeni

Odznakę „Zasłużony dla środowiska aptekarskiego Małopolski” przyznawaną przez 
Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie otrzymali:

mgr farm. Zofia Banak
mgr farm. Aleksander Dymek
mgr farm. Anna Gaudnik
mgr farm. Anna Giżycka
mgr farm. Danuta Kalisz 
mgr farm. Maryla Lech
mgr farm. Ewa Majcher 

mgr farm. Ewa Mituś
mgr farm. Anita Molenda 
mgr farm. Maria Skarżyńska
dr farm. Przemysław Szybka
mgr farm. Piotr Tomczyk 
mgr farm. Jadwiga Trygar 
mgr farm. Justyna Zamarska

Okolicznościowy Medal XXV-lecia „Za szczególne zaangażowanie w tworzenie sa-
morządu aptekarskiego i jego rozwój przez 25 lat” przyznany przez Naczelną Radę 
Aptekarską otrzymali:

mgr farm. Maria Baś 
mgr farm Jerzy Bilek 
dr farm. Maciej Bilek 
mgr farm. Ewa Bonawenturczak 
mgr farm. Bolesław Cetnarowski 
mgr farm. Bożena Cetnarowska 
dr farm. Leokadia Danek 
mgr farm. Iwona Dymarczyk 
prof dr hab. Barbara Filipek 
mgr farm. Stanisław Filipowicz 
mgr farm. Elżbieta Gąstoł 
mgr farm. Ewa Gliszczyńska 
mgr farm. Mirosław Grodek 
mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska 
mgr farm. Danuta Hanik 
mgr farm. Jerzy Jasiński 
mgr farm. Barbara Jękot 
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski 
mgr farm. Witold Jucha 
mgr farm. Kazimierz Jura 
mgr farm. Franciszek Krupa 
mgr farm. Halina Krzystek-Małecka 
mgr farm. Krystyna Kubatko 
mgr farm. Magdalena Kudrzycka 
mgr farm. Marcin Kudrzycki 
mgr farm. Maryla Lech 
mgr farm. Małgorzata Lelito 
mgr farm. Joanna Machalska 
dr farm. Ewa Miłkowska 
mgr farm. Jolanta Nachel 
mgr farm. Anna Oleszczuk- 
-Kasperkiewicz 
mgr farm. Antonina Palmowska- 
-Tyrkalska 

mgr farm. Janina Pawłowska 
mgr farm. Joanna Piątkowska- 
-Kowalik 
mgr farm. Andrzej Piekarz 
dr farm. Barbara Pieszczek 
mgr farm. Henryka Pochwałowska 
mgr farm. Marta Polak 
doc. dr hab. Sebastian Polak 
mgr farm. Jan Radliński 
dr farm. Jan Rutowski 
mgr farm. Hanna Rybacka 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran 
mgr farm. Barbara Sanowska 
mgr farm. Anna Sobańska 
mgr farm. Wojciech Stępień 
mgr farm. Helena Ścigalska 
mgr farm. Jakub Tokarz 
dr farm. Elżbieta Wajda 
mgr farm. Jan Wajda 
mgr farm. Magdalena Wdowiak 
mgr farm. Anna Włodarczyk 
mgr farm. Tomasz Wójcicki 
mgr farm. Beata Wójcikiewicz-Walter 
mgr farm. Jerzy Zaczek 
mgr farm. Piotr Zając 
mgr farm. Walenty Zajdel 
mgr farm. Barbara Zakrzewska 
mgr farm. Anna Zdebska 
mgr farm. Halina Zych 
mgr farm. Małgorzata Żak 
mgr farm. Ewa Żółtek 



23 października 2016 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków 
odbyła się gala z okazji 25-lecia odrodzenia samorządu apte-
karskiego w Krakowie. Na zdjęciu z lewej Prezes Barbara Jękot 
i Wiceprezes Piotr Zając, z prawej – krakowiak w wykonaniu 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Fot. Rafał Suder

22 października 2016 roku o godz. 16.00 w kościele Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 odbyło się poświęcenie 
sztandaru Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Poświęcenia dokonał br. Krzysztof Niewiadomski

Fot. Przemysław Szybka, Aleksander Dymek

2 listopada 2016 roku podczas LVI uroczystej sesji Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa odbyło się 
wręczenie Brązowego Medalu „Cracoviae Merenti” Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie. Na zdjęciu z lewej 
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Fot. Przemysław Szybka
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V Żeglarskie Mistrzostwa Polski 
Aptekarzy

W dniach 2–4 września 2016 roku w Piaskach koło Rucianego-Nidy odbyły 
się V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty rozegrano na jeziorze 
Bełdany. Na starcie stanęło 19 jachtów, które walczyły w trzech kategoriach: 
o Puchar Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, o Puchar Prezesa Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Olsztynie, statuetkę najlepszego sternika. Nasza Izba tradycyjnie 
wystawiła trzy załogi. Regaty uroczyście otworzyli gospodarz – Prezes Okręgo-
wej Rady Aptekarskiej w Olsztynie Roman Grzechnik – oraz Prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Pogoda podczas zawodów była idealna – było wietrznie i słonecznie. Po za-
ciętej, ale fair play walce mistrzem Polski została załoga z Białegostoku. Drugie 
miejsce zajęła załoga z Łodzi, a trzecia lokata przypadła ekipie z Olsztyna. Z na-
szej reprezentacji najlepsze, piąte miejsce, zajęła załoga z Przemkiem Szybką 
jako sternikiem. Jako dziesiąta przypłynęła druga nasza załoga – ze sternikiem 
Mają Janik. Trzecia załoga krakowskiej OIA, pod moim kierownictwem, już tra-
dycyjnie była tą… pechową. Tym razem podczas jednego z wyścigów urwał się 
fał grota i musieliśmy wymienić łódkę. W związku z tym miejsce też zajęliśmy 
to… pechowe. Optymizm i dobry humor nas jednak nie opuszczały, co skutkowa-
ło nagrodą: najbardziej rozśpiewana załoga regat!

Wszystkim żeglarzom gratulujemy sukcesów, a organizatorom dziękujemy 
za świetną imprezę. Podziękowania należą się również sponsorom: Neuce, Hur-
tapowi i OIA w Olsztynie.

Kolejne regaty już za rok…

mgr farm. Małgorzata lelito
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I Mistrzostwa Polski Farmaceutów 
w Maratonie MtB 

10 września 2016 roku w Kępie koło Sochocina (Mazowsze) odbyły się I Mi-
strzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB. Zawody rozegrane zostały na 
piaszczystych i szutrowych szlakach leśnych otaczających Hotel BoniFaCio Spa  
& Sport Resort. Organizatorem zawodów była hurtownia farmaceutyczna Hurtap SA, 
przy współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Patronat nad zawoda-
mi objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny – „Czasopismo Apte-
karskie”. Frekwencja była spora, bo na starcie stanęło ponad 100 zawodników. 
Zawody rozegrano w dwóch kategoriach: dzieci (pętla 5 km) oraz dorośli 
(dwie pętle, w sumie 15 km). Dorośli startowali z dwóch sektorów: I sektor –  
farmaceuci, II sektor – przyjaciele farmacji. Z krakowskiej OIA w zawodach 
uczestniczyło sześć osób: czterech farmaceutów oraz dwóch przyjaciół farmacji. 
Zawody uroczyście otworzył Prezes Zarządu Hurtap Wiktor Napióra oraz Prze-
wodnicząca Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji NRA Małgorzata Lelito.

Było słonecznie i upalnie, co generowało spore ilości pyłu unoszącego się 
podczas przejazdu zawodników. Po prowadzonej zgodnie z regułami fair play, 
ale zaciekłej walce ekipa z Krakowa zdobyła aż pięć pucharów (trzy pierwsze 
miejsca i dwa trzecie). Mistrzem Polski w kategorii K2 została mgr farm. Ewa 
Lech, mistrzem Polski w kategorii przyjaciół farmacji K4 – Aleksandra Bajołek, 
mistrzem Polski w kategorii M4 – dr n. farm. Przemysław Szybka. Brązowy me-
dal w kategorii K5 zdobyła mgr farm. Małgorzata Lelito. Na podium (brązowy 
medal) w kategorii K3 stanęła także mgr farm. Barbara Bochenek, której pomi-
mo groźnie wyglądającego wypadku spowodowanego przez inną zawodniczkę 
udało się dojechać do mety na wysokiej pozycji.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągnięć, a organizatorom dziękujemy 
za wspaniałe zawody. 

dr n. farm. Przemysław Szybka
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leki wysokiego ryzyka

Leki wysokiego ryzyka to leki, które mają podwyższone ryzyko potencjalnych 
poważnych zagrożeń dla pacjenta, jeżeli są niewłaściwie podawane lub błędnie 
wykorzystywane w procesie farmakoterapii. Dlatego wymagają one specjalnych 
zabezpieczeń w trakcie przechowywania, przygotowywania oraz podawania.

Błędy w stosowaniu leków to pomyłki zarówno w przepisywaniu, wydawa-
niu, jak i w podawaniu leków. W zależności od stosowanego leku oraz konkret-
nych czynników związanych z poszczególnymi przypadkami błędy i nieprawi-
dłowości w przygotowaniu oraz podaniu leków dożylnych mogą prowadzić do 
wszelkiego rodzaju skutków – od niegroźnych aż do śmiertelnych. Powoduje to 
znacznie większe koszty terapii i hospitalizacji pacjentów, a także konkretne 
konsekwencje prawne dla szpitali.

12 lipca 2016 roku w jednym z krakowskich szpitali został popełniony błąd 
medyczny: pielęgniarka podała trzyletniemu dziecku chlorek potasu zamiast 
chlorku sodu. Pomimo szybkiej reakcji personelu medycznego dziecko zmarło. 

Koncentraty chlorku potasu od 2007 roku uznane są przez Światową Orga-
nizację Zdrowia (World Health Organization) za leki wysokiego ryzyka1. Listę 
leków wysokiego ryzyka, na której znajduje się koncentrat chlorku potasu, opu-
blikował też Institute for Safe Medication Practices (ISMP)2. 

Europejska deklaracja farmacji szpitalnej została przyjęta i opublikowana 
w 2014 roku. Jest to dokument opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie 
Farmaceutów Szpitalnych (European Association of Hospital Pharmacists – 
EAHP). Deklaracja zawiera powszechnie akceptowane cele, które związane są 
z dostarczaniem usług farmacji szpitalnej i do których osiągnięcia powinno się 
dążyć w każdym europejskim systemie opieki zdrowotnej. W rozdziale 5 „Bez-
pieczeństwo pacjenta i zapewnienie jakości” zapisano:

1  Więcej: Joint Commission International, World Health Organization, Control of concentrat- 
ed electrolyte solutions, „Patient Safety Solutions” 2007, vol. 1, solution 5, http://www.
who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PS-Solution5.pdf, dostęp: 3.11.2016.

2  Więcej: Institute for Safe Medication Practices, ISMP list of high-alert medications in  
acute care settings, 2014, https://www.ismp.org/tools/highalertmedications.pdf, do-
stęp: 3.11.2016.
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5.1. We wszystkich działaniach, które podejmowane są w szpitalu, 
a dotyczą leków, należy realizować system „siedmiu właściwych” ele-
mentów (właściwy pacjent, właściwy lek, właściwa dawka, właściwa 
droga podania, właściwy czas, właściwa informacja i właściwa doku-
mentacja). […] 

5.3. Farmaceuci szpitalni powinni gwarantować, że ich szpitale 
dokonują przeglądu procesów związanych ze stosowaniem leków, 
korzystając z zewnętrznych programów oceny jakości i akredytacji, 
a także że ich szpitale wykorzystują wyniki przeglądów do poprawy 
jakości i bezpieczeństwa tych procesów. […]

5.3. Farmaceuci szpitalni powinni identyfikować leki wysokiego 
ryzyka i gwarantować wdrożenie odpowiednich procedur, które mi-
nimalizują ryzyko w procesach zaopatrzenia w te leki, a także w pro-
cesach przepisywania, przygotowywania, wydawania, podawania 
i monitorowania tych leków3.

Rezolucja Komitetu Ministrów CM/ResAP(2011)1 o wymogach dotyczących 
zapewniania jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych przygotowywa-
nych w aptekach na specjalne potrzeby pacjentów4 wskazuje na konieczność 
priorytetowego wykorzystywania w terapii tych produktów leczniczych, które 
występują w formie gotowej do użycia (ang. Ready To Use – RTU).

W Polsce są dostępne następujące gotowe do użycia roztwory chlorku po-
tasu: 
• KCl 0,15% z NaCl 0,9% roztwór do infuzji – 500 ml; 
• KCl 0,3% z NaCl 0,9% roztwór do infuzji – 500 ml oraz 1000 ml; 
• KCl 0,15% z 5% glukozą roztwór do infuzji – 500 ml; 
• KCl 0,3% z 5% glukozą roztwór do infuzji – 500 ml. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, że gotowe do użycia roztwo-
ry chlorku potasu zwiększają bezpieczeństwo terapii dzięki podaży już rozcień-
czonego roztworu KCl oraz minimalizują ryzyko wystąpienia błędu medycznego. 

Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych
walenty Zajdel

3  Europejska deklaracja farmacji szpitalnej, http://www.eahp.eu/sites/default/files/state- 
ments_pol.pdf, dostęp: 3.11.2016.

4  Rezolucja Komitetu Ministrów CM/ResAP(2011)1 o wymogach dotyczących zapewnia-
nia jakości i bezpieczeństwa produktów medycznych przygotowywanych w aptekach na 
specjalne potrzeby pacjentów, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/
rezolucja_02092011.pdf, dostęp: 3.11.2016.
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Staż pracy dający uprawnienia 
do objęcia stanowiska kierownika 
apteki ogólnodostępnej

Artykuł 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne1 
stanowi, że „kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być ustanowiony far-
maceuta mający co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy 
w aptece w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej”. 

Staż pracy nie może być liczony od momentu ukończenia studiów, gdyż sam 
tytuł magistra farmacji nie daje automatycznie „prawa wykonywania zawodu”. 
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich2 w art. 2b.1 określa 
„kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty”, natomiast art. 4 ust. 1 (cyto-
wanej ustawy) wskazuje na „prawo wykonywania zawodu farmaceuty” nadane 
przez właściwą okręgową izbę aptekarską. Tak więc mając wyłącznie „kwalifi-
kacje” zawodowe, nie można wykonywać zawodu farmaceuty, nie posiadając 
nadanego przez samorząd aptekarski „prawa do wykonywania zawodu”. 

Zwracam jednocześnie uwagę na treść art. 131 ust. 2 Prawa farmaceutyczne-
go, mocą którego podlega karze grzywny osoba, „która nie posiadając uprawnień 
zawodowych, wydaje z apteki produkt leczniczy”. 

Nie może budzić wątpliwości fakt, że przyjęcie co najmniej pięcioletniego 
stażu pracy wynika z uznanego przez ustawodawcę przekonania, iż pełnienie 
funkcji kierownika apteki jest czynnością wyjątkową, szczególnie odpowiedzial-
ną. Chcę podkreślić zapis „co najmniej”, oznaczający, że nie ma tu automatyzmu, 
ale uznanie samorządu, iż pięcioletni staż był w danym przypadku wystarczają- 
cy – dający rękojmię – do powierzenia funkcji kierownika apteki. 

Przez staż pracy rozumiemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub 
np. umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia) obejmujące czas pracy na pełny 

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

2  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1429 
z późn. zm.).
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etat w rozumieniu przepisów prawa pracy. Z treści umowy cywilnoprawnej 
musi jednoznacznie wynikać, że praca była wykonywana w czasie obejmującym 
cały etat. 

Nie powodują przerwy w stażu pracy uprawnienia pracownika wynikające 
z kodeksu pracy: urlopy wypoczynkowe, urlop macierzyński. Jeżeli chodzi o ten 
ostatni, to: 
• do stażu pracy wlicza się jedynie w zakresie podstawowym (określonym 

w art. 180 § 1 kodeksu pracy3), to znaczy takim, którego nie można się zrzec;
• urlop macierzyński dodatkowy (określony w art. 1821 § 1 i art. 1821a § 1 ko-

deksu pracy) nie jest wliczany do stażu pracy. 
Do stażu pracy nie jest ponadto wliczany urlop wychowawczy. 

radca prawny OIA w Krakowie
Janusz Brol

3  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).
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Zakończenie  
okresu edukacyjnego

Uprzejmie przypominam, że w 2016 roku zakończy się 5-letni 
okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wyko-
nywania zawodu farmaceuty w 2006 i w 2011 roku. Obowiązek 
zaliczenia poprzedniego okresu edukacyjnego mają osoby, które 
uzyskały zgodę na przedłużenie go 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 zaliczenia znajdują się na stronie Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w zakładce „Szkolenia i Konferencje”.

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Nowości wydawNicze

receptura apteczna
Autorzy:  Lucyna Bułaś, Krystyna Chmal-Jagiełło,  

Anna Czech 
Redaktor naukowy: Renata Jachowicz

Nowoczesny i uaktualniony podręcznik poświęcony 
całokształtowi zagadnień związanych z wytwarzaniem 
leków recepturowych w aptece.  Publikacja, dzięki licz-
nym przykładom uwzględniającym obowiązujące przepi-
sy i dostosowanym do realiów pracy, uporządkowanym 
danym oraz tabelom, będzie przydatna w codziennej 
praktyce zawodowej. 

Farmacja praktyczna
Autorzy:  Anna Cedro-Niwińska, Barbara Filipek,  

Anna Krupa 
Redaktor naukowy: Renata Jachowicz

Książka wychodzi naprzeciw problemom, z jakimi 
spotykają się farmaceuci w codziennej praktyce i ob-
słudze chorego. W tym farmaceutycznym niezbędniku 
przybliżono m.in.: 
•  prawidłowe postępowanie w zakresie wykonywania 

i dystrybucji leków;
•  prowadzenie kompleksowej opieki farmaceutycznej;
•  poradnictwo farmaceutyczne dotyczące doboru le-

ków dyspensowanych bez recepty lekarskiej;
•  wskazania dla pacjenta odnośnie do sposobu przyjmowania różnych postaci 

leków;
•  wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w praktyce farma-

ceutycznej;
•  interakcje leków oraz interakcje leków z żywnością;
•  farmakoepidemiologię i promocję;
•  wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu farmaceuty.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.
ul. G. Daimlera 2
02-460 Warszawa
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/farmacja
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Iwona Dymarczyk,  
Aptekarz i majoliki. O Mateuszu  
B. Grabowskim i jego krakowskiej 
kolekcji ceramiki aptecznej
(wydawnictwo „Kontekst”, Kraków – Poznań 
2015, s. 256, il. 165)

W 2015 roku na rynku wydawniczym uka-
zała się bardzo interesująca pozycja pt. Apte-
karz i majoliki autorstwa Iwony Dymarczyk, 
historyka farmacji, muzeologa, wieloletniego 
pracownika Muzeum Farmacji Collegium Me-
dicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Do wydania książki w zwiększonym 

nakładzie (700 egz.) przyczyniło się środowisko aptekarskie, swoją bowiem 
pomoc finansową zaofiarowały: Naczelna Izba Aptekarska i 12 izb okręgowych 
z krakowską na czele. Cel ten został wsparty także przez Zespół Sekcji Historii 
Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Prezentowana publikacja dzieli się na dwie pozornie niezależne części, które 
jednak wzajemnie się dopełniają, tworząc harmonijną całość. W części pierwszej –  
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biograficznej – autorka szeroko przedstawia losy Mateusza B. Grabowskiego 
(1904–1976) na emigracji w Wielkiej Brytanii. Ukazuje jego postać, jako: utalen-
towanego farmaceuty i rzutkiego biznesmena, społecznika, patrioty oraz mece-
nasa sztuki, kolekcjonera i darczyńcy, a przede wszystkim prawego człowieka. 
W części tej zwracają uwagę bogata baza źródłowa i piśmiennictwo, polskie i za-
graniczne (Londyn, Wilno). Część druga traktuje o kolekcji zabytkowej ceramiki, 
przekazanej przez Mateusza B. Grabowskiego do krakowskiego Muzeum Farma-
cji. Autorka podjęła się – jak sama zaznacza we wstępie pracy – trudnego zadania 
polegającego na rozpoznaniu i opracowaniu kolekcji ceramicznych naczyń ap-
tecznych. Szczegółowo określiła wartość historyczno-artystyczną zbioru, doko-
nała wnikliwej analizy przeznaczenia naczyń – wyjaśniła napisy apteczne, podała 
skład preparatów i ich wartość terapeutyczną. Wymagało to wiedzy interdyscy-
plinarnej z zakresu rzemiosła artystycznego, muzealnictwa i historii farmacji.

Książka autorstwa Iwony Dymarczyk została przyjęta z uznaniem przez róż-
ne środowiska: historyków farmacji, historyków sztuki, muzealników, lekarzy 
oraz aptekarzy interesujących się tradycjami swojego zawodu. Świadczą o tym 
bardzo dobre recenzje, jakie ukazały się na łamach czasopism naukowych i za-
wodowych: „Muzealnictwo”, „Farmacja Polska”, „Aptekarz Polski”, „Galicyjska 
Gazeta Lekarska” i „Medycyna Nowożytna”. Na przykład dr farm. Jan Majewski, 
oceniając drugą część monografii, napisał: „Można zaryzykować stwierdzenie, że 
jest to na swój sposób pionierskie opracowanie zbioru, jakże charakterystycznej 
kategorii ceramicznych wyrobów aptekarskich w polskiej literaturze przedmio-
tu, a także – jak wolno przypuszczać – jedno z pierwszych opracowań grupy 
eksponatów z zasobów krakowskiego Muzeum Farmacji”. Wszyscy recenzenci 
zgodnie podkreślili walory naukowe i poznawcze opracowania, a także zwrócili 
uwagę na jego bogatą szatę graficzną.

Dodam, że 8 kwietnia bieżącego roku autorka prezentowanej książki została 
zaproszona do Łodzi, gdzie w Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego 
wygłosiła wykład „O Mateuszu B. Grabowskim i jego kolekcji ceramiki aptecznej 
w krakowskim Muzeum Farmacji”. Wystąpienie wzbogacił wernisaż okoliczno-
ściowej wystawy planszowej pt. „Ceramika apteczna z kolekcji Mateusza B. Gra-
bowskiego w krakowskim Muzeum Farmacji”. Wydarzenie to zostało przyjęte 
przez łódzkie środowisko farmaceutyczne z dużym zainteresowaniem, a wysta-
wę oglądano do końca maja tego roku.

Książka ze względu na swój interdyscyplinarny charakter może zaintereso-
wać aptekarzy, lekarzy, a także historyków sztuki, archeologów i kolekcjonerów, 
zwłaszcza rzemiosła ceramicznego. 

dr farm. Katarzyna Hanisz
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list farmaceutów lwowskich 
z 1893 roku

Na łamach dziennika „Kurier Lwowski” w 1893 roku ukazał się interesujący 
list zatytułowany Biali murzyni – magistrowie farmacji. Był to list rozpaczy 
lwowskich farmaceutów, których warunki pracy, płacy oraz życia zawodowego, 
delikatnie określając, nie były zadowalające. Okazuje się, że pod koniec XIX wie-
ku praca w aptece była ciężka i wyczerpująca, nie wspominając już o tym, że 
pracowano długo (po kilkanaście godzin na dobę, również w co drugą niedzielę) 
i w stresie. Wielu farmaceutów zaczynało swoje kariery zawodowe po ukończe-
niu sześciu klas gimnazjalnych jako uczniowie aptekarscy na trzyletniej prak-
tyce. Po tym okresie, o ile dany młody człowiek się nie zniechęcił, miał prawo 
po pozytywnie zdanym przedwstępnym egzaminie zapisać się jako słuchacz 
farmacji na uniwersytet. Chodziło o zdobycie wiedzy teoretycznej. Nauka trwała 
dwa lata. Następnie, zanim świeżo upieczony farmaceuta otworzył własną ap-
tekę i nią zarządzał, musiał legitymować się pięcioletnią praktyką zawodową. 
Oczywiście nie wszyscy byli tak majętni, aby otworzyć własną aptekę. Nierzadko 
zdarzały się rezygnacje z zawodu farmaceuty na rzecz innej profesji. Powodów 
odejścia było wiele, najczęstszymi jednak stawały się: przepracowanie, licha 
płaca i bezwzględność właściciela – zarządcy apteki. Szczególnie rozpaczliwie 
artykułowali to farmaceuci lwowscy, marzący o korporacji zawodowej, która 
ujęłaby się za ich losem, warunkami pracy i płacy oraz zajęła negocjacjami za-
równo z właścicielami – zarządcami aptek, jak i instytucjami. Zapoznajmy się 
z owym dramatycznym XIX-wiecznym listem.

Grono magistrów farmacji nadesłało nam następujące pismo: 
Wśród tych wielu gatunków ludzi, których kapitalizm sprowadza do 

rzędu maszyn roboczych, znajduje się rasa lub raczej podrasa – aptekarzy.
Nie trudno skreślić nędzne społeczne stanowisko tych ostatnich, 

nie trudno otworzyć oczy ogółu na fakt, że im jest źle, a powinno być le-
piej. Każdy krytyczny umysł potrafi rozplatać zawikłany na pozór węzeł 
tych stosunków. Zacznijmy. Młody człowiek po ukończeniu 6 klas gim-
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nazjalnych, zmuszony bywa nieraz o własnych już siłach przebijać się 
dalej przez świat i aby ulżyć rodzinie, wstępuje jako uczeń do apteki, by 
stosunkowo najprędzej módz zapracować samodzielnie na utrzymanie. 
Dość chętnie bywa on przyjmowany przez pp. aptekarzy, gdyż nawał 
kandydatów z każdym rokiem się zmniejsza. Otóż przedewszystkiem 
wymaga się 3-letniej praktyki, więc uczeń aptekarski przez te 3 lata, 
obznajamia się ze ścieraniem prochów, myciem flaszek, klejeniem 
tutek, worków. A wreszcie z powtórzeniem początkowych czynności, 
także przygotowywaniem leków wedle recept lekarskich, zaznajamia 
się głównie z praktyczną stroną farmacji, gdyż teorja… teorji, powia-
da pan aptekarz nauczy się uczeń, gdy będzie na uniwersytecie; teo-
rji pan właściciel, jako człowiek ludzki, wymaga tylko od magistrów.

Uczeń farmacji jest przeto w najlepszym razie laborantem, robot-
nikiem, któremu się mówi wszelako „panie” i daje całe utrzymanie 
„bez prania bielizny” i co drugą niedzielę w południe dwie godziny 
wolne do kościoła.

Dotychczas w wielu aptekach żądano nawet od ucznia zapłaty 
za wikt, za naukę i za pracę jego własną od 5. g. rano do 10. lub 11. 
w nocy. Po ukończeniu tej 3-letniej ciężkiej praktyki przysługuje 
prawo po przedwstępnym egzaminie zapisać się w poczet słuchaczy 
farmacji na uniwersytet.

Jednostki zdolniejsze podczas studjów uniwersyteckich, dostające 
się pod wpływ poważniej myślących studentów innych wydziałów, 
stają się ludźmi myślącymi, i ku swemu szczęściu lub nieszczęściu co 
kto woli, czującymi świadomie swoją krzywdę. Reszta, poza studjami 
stara się zabić czas dość głupiemi rozrywkami. Przechodzą nareszcie 
dwa lata kosztownych studjów uniwersyteckich (najprzyjemniejszych 
zresztą chwil z życia aptekarskiego) i farmaceuta zostaje magistrem.

Lecz jeszcze każdy winien mieć 5 lat praktyki zawodowej, nim 
apteką samoistnie zarządzać może.

Otóż taki magister farmacji jeśli jest majętnym, kupuje aptekę, 
w przeciwnym razie czeka go wieczna służba bez zapewnienia przy-
szłości, u szczęśliwiej urodzonego kolegi. Jakże się przedstawia owa 
służba? W większych miastach, w aptece o kilku pracujących służba 
trwa cały dzień, całą noc i dnia drugiego do godziny 6. popołudniu. 
Potem… ma czas wolny aż do godziny 7. rano dnia następnego, a prócz 
tego co drugą niedzielę całą lub od południa wolną. A na prowincji co 
4 dni popołudniu od g. 2. aż do 10. wieczór wolne i również co drugą 
niedzielę od południa tylko.

I nad czem się tak ciężko pracuje i to od szóstej rano aż do 10. wie-
czór, począwszy od ucznia, a kończąc na starszym magistrze, skutkiem 
czego znajdują się ludzie tak zuchwali, tak źle wychowani, że skarżą 
się na przeciążenie pracą?
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Praca umysłowa i fizyczna czasem jest tak wielka, że ma się zale-
dwie tyle czasu, by coś zjeść. W wielu aptekach jeden magister pełni 
służbę, jakąby pełnić powinno 2–3 magistrów, a praca odbywa się 
w lokalach niezdrowych, przepełnionych różnemi gazami. Tymi samy-
mi warunkami zdrowotnymi odznaczają się i mieszkania dla pracują-
cych i pełniących służbę nocną, służące zwykle za składy materjałów 
aptecznych, w lokalach małych, dusznych, wilgotnych i ciemnych, 
w istnych norach. W miejscowościach gdzie zamiast 2 lub 3 aptek, ist-
nieje jedna, służba w takowej jest bardzo uciążliwa. Przy tem wszyst-
kim obchodzenie się ze strony pp. aptekarzy nie zawsze bywa ludz-
kiem, jak gdyby łaskę robiono pracującym, trzymając ich w interesie.

Nasuwa mi się teraz pytanie, jak może np. taki magister farmacji 
pomyśleć o swym rozwoju umysłowym, wobec tym podobnych warun-
ków, w których znajduje się od lat młodzieńczych, gdy do apteki wstąpił?

Każdy z tych robotników za pracę swoją pobiera 40–50–60 zł. 
miesięcznie w większych miastach, a 20–25–30 zł. i wikt na prowincji.

A spytajmy się, co czeka magistra farmacji po tak długoletniej 
pracy zawodowej? Apteki pomimo tego, że przeważnie są koncesyjne 
i pomimo, że wedle ustawy austrjackiej koncesja osobista nie może 
być sprzedawaną, nabywane bywają za ogromną cenę przez bogatych 
farmaceutów, lub po śmierci właściciela przechodzą w posiadanie 
wdowy, która pomimo, że nie posiada żadnej kwalifikacji, staje się 
właścicielką i pobiera dochody płacąc bardzo licho zarządcę.

A w jaki sposób odbywa się sprzedaż takiej koncesyjnej apteki? 
Właściciel sprzedaje tylko urządzenie wraz z materjałami i prosi rząd 
o przelanie koncesji na kupującego. Urządzenie to wraz z materjałami 
jest 20 razy mniejszej wartości niż cena kupna i sprzedaży, a rząd po-
mimo ustawy o nadawaniu koncesji „tylko najgodniejszemu w zawo-
dzie” przenosi koncesję na kupującego.

W celu polepszenia swego bytu, farmaceuci od dawna dopomi-
nają się o pomnożenie aptek, już kilkakrotnie poruszano kwestję tę 
w dziennikach, lecz dotychczas bezskutecznie. Zwiększa się ilość ap-
tek, zwiększa się popyt na zawodowców, jednocześnie zmniejsza się 
siła konkurencyjna wśród nich, przeto farmaceuci mogą sobie wytar-
gować lepsze warunki egzystencji.

Zdrowotność jest podstawą rozwoju społeczeństwa, a że rząd wi-
nien dbać więcej o dobro tegoż, niż o dobro jednostek gromadzących 
kapitał, więc choć zwiększenie liczby aptek byłoby ze szkodą dla ich 
obecnych posiadaczy, dla ogółu byłoby z korzyścią.

Nie będziemy wyliczali miejscowości, gdzieby zamiast jednej lub 
2 aptek istnieć mogło 3–5 aptek; dość wspomnieć o Lwowie, gdzie 
istnieje zaledwie 13 aptek.



Farmacja KraKowsKa  4 / 2016 43

Z histori i  aptekarstwa

Wiemy, że od szybkości ratowania choroby zależy w następstwie 
i życie chorego. Pomyślmy teraz jaką przestrzeń ma się przebiedz po 
lekarstwo dla chorego mieszkającego tu np. we Lwowie na Chorąsz-
czyźnie, na górnej Łyczakowskiej lub Piekarskiej, Zyblikiewicza, środ-
kowej Gródeckiej, Nowym świecie. Janowskiej itd. zwłaszcza podczas 
często teraz u nas grasującej epidemji, kiedy właśnie bardzo wiele 
zależy od pospiesznego ratunku.

Jak wiadomo, dość często praktykowany jest u nas sposób wy-
dzierżawiania aptek, to znaczy, że apteka 2 familjom daje egzystencję; 
często nawet dzierżawca robi dobre interesa, pomimo że właściciel 
pobiera kolosalny czynsz. Więc i to dostatecznym jest motywem 
potrzeby pomnożenia aptek, bo jeśli 1 apteka może dać egzystencję 
2 familjom, więc tu we Lwowie np. nie 13 ale znacznie więcej aptek 
istnieć by mogło i powinno. Kraków o wiele mniej liczy mieszkańców 
a aptek tę samą ilość posiada.

Właściciele sprzeciwiają się zwiększeniu liczby aptek, a że są to 
ludzie majętni a tem samem wpływowi, walka z nimi nie rokuje zwy-
cięstwa. Możeby właściciele mieli zbyt małe dochody, kiedy są tak 
przeciwni otwieraniu się nowych aptek? Czysty dochód aptekarzy 
w większych miastach wynosi rocznie 10–15.000 i więcej, więc na-
wet przy podwojeniu ilości aptek dziś istniejących, dochód właścicieli 
przepołowiłby się, a czy dochód 5–7000 zadość czyniłby cywilizowa-
nym wymogom pp. właścicieli nie śmiemy wątpić, w każdym razie 
niech każdy z czytelników osądzi według własnego „widzimisię”.

Wszelako jako środki zaradcze polepszenia bytu magistrów far-
macji można wykazać w pierwszej linji otwieranie wielu nowych ap-
tek lub nadanie farmaceutom prawa wolności zarobkowania1.

II. Polepszenie doli magistrów farmacji zależnem jest powtarza-
my – od powiększenia liczby aptek, wolności zarobkowania, wreszcie 
upaństwowienia aptek, jakto już Szwecja i Norwegja uczyniła a i inne 
państwa uczynić zamierzają. I czyż np. wolność zarobkowania w far-
macji nie byłaby korzystną dla pracujących zawodowców i społeczeń-
stwa? Każdy aptekarz byłby moralnie i materialnie zmuszony z publicz-
nością sumiennie postępować, a zdolność osobista odgrywałaby rolę 
w konkurencji podobnie jak u lekarzy, adwokatów, rękodzielników itp. 
Mielibyśmy więcej zdolnych aptekarzy, aniżeli ich dziś posiadamy.

Zobaczmy teraz do czego doprowadzają warunki dziś istniejące 
ludzi pracujących w zawodzie aptekarskim?

Co raz większy brak sił roboczych, bo wielu starszych ginie przed-
wcześnie z nadmiaru pracy i innych złych warunków, towarzyszących 

1  Biali murzyni – magistrowie farmacji (cz. 1), „Kurjer Lwowski”, R. 11, 1893, nr 202, s. 1.
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pracy zawodowej. Suchoty dziesiątkują młodzież farmaceutyczną, 
ogromny ich procent ginie z powodu chorób umysłowych, wreszcie 
ogromny procent samobójstw w tym zawodzie, wywołują przyczyny 
wyżej opisane.

Wobec tych warunków farmaceuci czują całą nędzę swego wege-
tacyjnego życia, czują oni, że człowieka zadaniem nie jest chyba tylko 
jeść, pić i pracować od świtu aż do późnego wieczora i nie żyje się chy-
ba na to, aby z apatją i rezygnacją wyczekiwać ołowianego jutra, jutra 
bez przyszłości, kiedy nareszcie z całą świadomą goryczą wykrzykuje 
się: „smutno i głupio jest żyć na tym święcie!” – ale nieszczęśni farma-
ceuci czują się tak przygnębieni umysłowo, że nie mogą zdobyć się na 
tyle energji, by otwarcie i solidarnie zażądać praw im należnych, jako 
robotnikom i ludziom. Więc cierpią aż do skutku lub emigrują, spo-
dziewając się znaleźć lepszą dolę na obczyźnie. Inni jeszcze porzucają 
farmację i pracują po biurach kolejowych, pocztowych, bankach lub 
innych rządowych lub prywatnych biurach, szczęśliwi, że nie mają nic 
wspólnego z farmacją i że udało im się zająć choć niskie, ale pewne 
i stałe stanowisko w jakiejś instytucji. Inni wreszcie, posiadając jakiś 
mały kapitalik, zakładają droguerje, handle albo pokoje do śniadań.

Społeczeństwo nie ma zbyt wysokiej opinji o inteligencji farma-
ceutów w ogóle. Winę tego słusznie przypisać należy pracodawcom, 
którzy dźwigając od młodości swej takie same brzemię niedoli, nie po-
czuwają się jednak do obowiązku dostarczenia młodszym współtowa-
rzyszom możności kształcenia się, wskutek tego niechętnie przyjmują 
farmaceutów do innych zawodów, choćby te nie wymagały wielkich 
studjów przedwstępnych.

Pomimo to w samej Galicji rok rocznie kilku farmaceutów opusz-
cza zawód. Cóż robią panowie właściciele aptek? Jak zaradzają temu 
brakowi sił roboczych? Zapewne czynią w swych aptekach byt dla 
pracujących znośniejszy. 

Oto niedawno był zjazd aptekarzy w Wiedniu, a jako naglący 
pierwszy wniosek postawiono, jakby zaradzić brakowi praktykan-
tów? (tych bezpłatnych robotników). Uchwalono rozesłać odezwę do 
ojców, opiekunów, profesorów i dyrektorów szkół, aby ci zachęcali 
młodzież do wstępowania do zawodu aptekarskiego, przedstawiając 
tejże korzyści i piękne strony zawodu. Ciekawi bylibyśmy widzieć 
taką odezwę i przeczytać, w jaki sposób będą w niej owe korzyści 
przedstawione. Sądzimy, że nie tak łatwo uda się teraz pp. aptekarzom 
pozyskać ochotników. Teraz młodzież szkolna zwłaszcza w wyższem 
gimnazjum, poważniej myśląca, nie łatwo da się złapać na obiecywane 
przez aptekarzy „Taschengeldy”, aby od młodości zniszczyć zdrowie, 
siły i żyć jak zwierzę bez zapewnienia przyszłości. Żaden bowiem 
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praktykant lub magister nie może być pewnym, że go jutro szef nie 
oddali, lub że zdoła wytrzymać wobec nietaktownego pryncypała.

Aby zapobiedz przerzucaniu się farmaceutów do innych zawodów 
robiono między innemi wzmiankę, żeby płace magistrów zostały pod-
wyższone od 30 do 40%. Jak dotąd, pozostaje wykonanie tej wzmianki 
w dziedzinie marzeń. Przeciwnie, w jednej z największych, w gwieź-
dzie aptek lwowskich, obniżono starszemu magistrowi płacę o 120 zł. 
rocznie.

Panowie właściciele jeszcze wznioślejszymi środkami wstrzymują 
swych pracujących od przerzucania się do innych zawodów, miano-
wicie panowie ci konkurują ze swymi pracownikami o różne posady 
np. o posadę prowizorycznego taksatora recept wszystkich szpitali 
galicyjskich. Czem się kierują oni w takiej konkurencji… no, zapewne 
dobrem społeczeństwa, dobrem magistrów farmacji.

Z tego wszystkiego wynika, że… słowiki śpiewają i śpiewają pięk-
nie. Wszyscy głosem śpiewaka lasów zachwycają się. Więc kiedy wszy-
scy są zdania, że słowiki śpiewają cudnie, cóżby nasz protest znaczył? 
Musimy zgodzić się i my. Kiedy wszyscy są zdania, że osły są głupie 
i leniwe, cóżby nasz protest znaczył? – musimy zgodzić się i my. Kiedy 
wszyscy panowie właściciele aptek są zdania, że oni właśnie są ludźmi 
uczciwymi, wyzyskiwanymi przez swoich pracujących, a pracujący 
są ludźmi leniwymi, upadłymi moralnie, pragnącymi cudzej krzyw- 
dy itd., cóżby nasz protest znaczył? Musimy zgodzić się i my. Dosyć, 
dosyć tego.

Ot piszcie, czy my się zgadzamy lub niezgadzamy – rzecz mniejszej 
wagi. Nie zgadzacie się wy, robotnicy – aptekarze z tem zdaniem? Wie-
cie, że wspólnemi siłami więcej zrobić można. Stwórzcie organizację 
farmaceutów, wybierajcie przedstawicieli z pośród siebie, by ci gdzie 
należy, w imieniu całej zorganizowanej farmacji występować mogli 
z żądaniem pomnożenia liczby aptek, albo udzielania prawa wszyst-
kim magistrom farmacji do wolności zarobkowania.

Gdy to otrzymacie, na tem nie poprzestawać, żądać zawsze, co 
wam polepszyć byt zdoła bez szkody dla społeczeństwa. Wtedy będzie 
i nam „lepiej”2.

Jak wynika z powyższego listu, życie lwowskiego farmaceuty w XIX wieku 
diametralnie odbiegało od dzisiejszej rzeczywistości. Czy warto więc narzekać, 
mając przed oczami tamte warunki i bezwzględną rzeczywistość? 

Paweł Glugla

2  Biali murzyni – magistrowie farmacji (cz. 2), „Kurjer Lwowski”, R. 11, 1893, nr 204, s. 1.
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Dietetyka – wybrane zagadnienia, 
cz. XV

Postępowanie dietetyczne w kamicy nerkowej

Wszyscy praktykujący w aptekach farmaceuci niejednokrotnie stykali się z pa-
cjentami, którzy bardzo obszernie relacjonowali tzw. rodzenie kamienia nerko-
wego lub przebieg samej kolki nerkowej. Pacjentom tym, poza wyrazami szcze-
rego współczucia, nie mamy niestety zbyt wiele do zaoferowania, tym bardziej 
że skuteczność kilku dostępnych na polskim rynku preparatów profilaktycznych 
podawana jest w wątpliwość. Odpowiedzią na tę trudną i dla aptekarzy, i dla 
ich pacjentów sytuację jest dieta, którą wbrew pozorom można zdziałać bardzo 
wiele, przede wszystkim zaś: znacznie zmniejszyć i opóźnić kolejny atak kamicy.

Kamica nerkowa, pomimo powszechnie znanego przebiegu, paradoksal-
nie jest schorzeniem, z którego przyczyn zdaje sobie sprawę niewielu pośród 
cierpiących na nie pacjentów. Zazwyczaj winą za jego występowanie obarcza 
się enigmatyczne „predyspozycje”, tymczasem kamicę nerkową spotykamy 
głównie w populacji krajów wysoko uprzemysłowionych i dlatego coraz częściej 
klasyfikowana jest jako jedna z chorób cywilizacyjnych, związanych m.in. z nie-
prawidłowym sposobem odżywiania. Zazwyczaj pierwsze jej objawy występują 
pomiędzy 30. a 50. rokiem życia, u 1–5% populacji. Kamica nerkowa występuje 
kilkukrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Dane te jednak mogą wynikać 
z zależności dotyczącej diagnozowania tego schorzenia po „urodzeniu” kamie-
nia, zazwyczaj bardzo bolesnego dla mężczyzn, a często niezauważanego przez 
kobiety. 

Na wystąpienie choroby wpływa szereg współtowarzyszących sobie czynni-
ków. Pośród czynników żywieniowych wymienia się zbyt duże, przewlekle wy-
stępujące spożycie białek zwierzęcych i pokarmów zawierających szczawiany 
wraz z jednoczesną zbyt małą podażą płynów. Sytuacja taka szczególnie częsta 
jest w naszym społeczeństwie, rozmiłowanym w obfitych daniach mięsnych, 
spożywanych często kilka razy w ciągu dnia. Nie bez powodu Instytut Żywno-
ści i Żywienia w swej najnowszej piramidzie zdrowego żywienia i aktywności 
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fizycznej wraz z zasadami zdrowego żywienia nakazuje, by „ograniczać spoży-
cie mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych) do 
0,5 kg/tyg.”. Do rozwoju kamicy nerkowej, poza błędami dietetycznymi, przy-
czyniają się codzienne zachowania pacjenta, takie jak intensywne uprawianie 
sportu, odwadnianie się w wyniku podróży w gorące strefy klimatyczne czy 
utrata wody na skutek częstego wysiłku w miejscu pracy. Przyczyną tworzenia 
się kamieni nerkowych mogą być także zakażenia układu moczowego. 

Niezależnie od przedstawionych czynników wpływających na powstawanie 
kamieni nerkowych istnieją trzy teorie tłumaczące to zjawisko na poziomie 
biochemicznym. Pierwsza z nich mówi o tzw. nadmiernej koncentracji krysta-
loidów, czyli substancji bezpośrednio tworzących kamienie nerkowe. Teoria ta 
związana jest ze wspomnianymi czynnikami żywieniowymi, m.in. zbyt wysoką 
podażą produktów spożywczych bogatych w szczawiany i konsumpcją białek 
pochodzenia zwierzęcego, których produktem metabolizmu jest kwas moczowy. 
Nadmierna koncentracja krystaloidów występuje jednak nie tylko w sytuacji ich 
zawyżonej podaży, ale również wskutek za dużego zagęszczenia moczu, wynika-
jącego ze spożycia zbyt małej ilości płynów. Kolejna teoria, określana jako teoria 
zmniejszenia aktywności inhibitorów krystalizacji, mówi o obniżonym stężeniu 
w moczu wybranych substancji, głównie prostych jonów organicznych i nieorga-
nicznych (np. jony magnezu, cynku, cytryniany), których obecność hamuje two-
rzenie kamieni nerkowych. To właśnie te substancje są najczęściej składnikami 
preparatów stosowanych w farmakoterapii kamicy nerkowej. Teoria trzecia 
mówi o tworzeniu się kamieni nerkowych wokół tzw. jąder krystalizacji, który-
mi mogą być np. bakterie czy nabłonki, powstające w przebiegu zakażeń układu 
moczowego.

Kamienie moczowe nie powstają w sposób nagły. Początkowo w nerkach 
pojawia się tzw. piasek, zbierający się wokół jąder krystalizacji. Może być on wy-
dalany z moczem niezauważalnie dla pacjenta. Jednak przy stałym przesyceniu 
moczu (nadmiernej koncentracji krystaloidów) i równocześnie zmniejszonej 
aktywności inhibitorów krystalizacji wokół pojedynczych drobinek piasku na-
rastają kolejne warstwy krystaloidów, powstają małe i kształtują się z czasem 
coraz większe kamienie, zalegające następnie w miedniczce nerkowej. Ich 
obecność w drogach moczowych może spowodować zastój moczu i tzw. kolkę 
nerkową, której objawami są: nagły, ostry, piekący ból w okolicy lędźwiowej, 
promieniujący w dół aż do uda. Mogą mu współtowarzyszyć nudności, wymioty 
i gorączka. W moczu obserwujemy często obecność krwi.

Atak kolki nerkowej uśmierza się środkami przeciwbólowymi i rozkurczowy-
mi, po czym, po wykonaniu diagnostyki najczęściej za pomocą USG, prowadzi się 
tzw. rozbijanie kamieni. Zabiegi te nie są jednak tematem niniejszego artykułu. 
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Aby zapobiec wystąpieniu kolejnych epizodów kolki nerkowej i tworzeniu się 
następnych kamieni, powinno zostać wprowadzone odpowiednie postępowanie 
dietetyczne. Na pierwszym miejscu powinniśmy uczulić naszych pacjentów, aby 
spożywali odpowiednio duże ilości płynów, gdyż ten najprostszy zabieg diete-
tyczny ma największe znaczenie, zapobiegając przesycaniu się moczu. W jednym 
z rodzajów kamicy nerkowej – kamicy cystynowej – konieczne jest przyjmowa-
nie do 6 l płynów dziennie, w innych, częściej spotykanych typach: 2–3 l, w tym 
litr przed snem. Badania naukowe wskazują, że u pacjentów po pierwszym epi-
zodzie kolki nerkowej, którzy natychmiast wdrożyli już samo wypijanie dużych 
ilości płynów, drugi atak występował ponad dwukrotnie rzadziej w porównaniu 
z osobami, które tego nie zrobiły.

Aby dogłębnie zrozumieć kolejne zalecenia dietetyczne, konieczne jest 
poznanie złożonych mechanizmów rządzących powstawaniem kamieni nerko-
wych. Otóż kamienie nerkowe mogą zawierać wapń, kwas moczowy, fosforan 
magnezowo-amonowy lub cystynę. Kamienie nerkowe zawierające kwas mo-
czowy powstają w warunkach tzw. hiperurykurii (czyli przy wysokim poziomie 
kwasu moczowego w moczu) i jednocześnie występującego niskiego odczynu. 
Kamienie zawierające fosforan magnezowo-amonowy (struwit) pojawiają się 
z kolei w warunkach wysokiego odczynu (pH powyżej 8) i przy zakażeniach 
dróg moczowych (np. Pseudomonas), w których przebiegu dochodzi do hydro-
lizy mocznika przez ureazę do amoniaku i jonów hydroksylowych. Kamienie 
nerkowe zawierające cystynę powstają u pacjentów cierpiących na wrodzoną 
cystynurię (wadę cewkowego zwrotnego wchłaniania cysteiny, argininy, orni-
tyny i lizyny). Najbardziej złożona jest natomiast geneza jednych z najczęściej 
spotykanych kamieni, tj. zawierających wapń. Powstają one w warunkach wspo-
mnianej już powyżej hiperurykurii, jak również hiperoksalurii i hiperkalciurii, 
występujących często jako konsekwencje bardzo złożonych zaburzeń w funk-
cjach organizmu, np. w zaburzeniach wchłaniania w jelitach czy zaburzeniach 
hormonalnych. Kamienie wapniowe powstają także przy niskim poziomie inhi-
bitorów krystalizacji, a szczególnie cytrynianów (hipocytraturia) oraz magnezu 
(hipomagnezuria).

Wybrane właściwości moczu, manifestujące się np. stężeniem szczawianów, 
kwasu moczowego oraz cytrynianów, są ściśle związane ze sposobem odżywia-
nia. Hiperoksaluria dietozależna występuje przy spożyciu zbyt dużych ilości 
pokarmów zawierających kwas szczawiowy i jego prekursory1, a niekorzystna 

1  Jednym z nich jest kwas askorbinowy, czyli witamina C, o czym warto pamiętać, stosując 
codziennie kilkusetmiligramowe dawki tej substancji, występujące np. w suplementach 
diety! 



49Farmacja KraKowsKa  4 / 2016

opieKa Farmaceutyczna

hipocytraturia – przy za wysokiej podaży białka zwierzęcego i przy nadmiernym 
wysiłku fizycznym (zagrożeni zatem są szczególnie sportowcy i osoby trenujące 
na siłowni). Z kolei hiperurykuria, czynnik ryzyka tworzenia aż dwóch rodza-
jów kamieni, może być efektem diety bogatej w białko i związki purynowe, przy 
nadmiernym spożyciu alkoholu, przy szybkim odchudzaniu, w stanach otyłości 
i przy często powtarzanym, zbytnim wysiłku fizycznym.

Znajomość powyższych zależności pozwala na wdrożenie skutecznego po-
stępowania dietetycznego, którego realizacja nie nastręcza większych proble-
mów i którego zasady mogą się stać częścią prowadzonej w naszych aptekach 
opieki farmaceutycznej. Jako pierwszą zasadę, szczególnie istotną dla pacjentów, 
u których stwierdzono występowanie kamieni wapniowych, należy wskazać 
konieczność utrzymania podaży wapnia zgodnie z normami żywieniowymi! 
Zmniejszenie jej bowiem paradoksalnie przyspiesza powstawanie kamieni. Po-
wodem są wtórna hiperoksaluria (brak wiązania szczawianów przez wapń) oraz 
utrata masy kostnej na skutek ujemnego bilansu wapniowego. W drugiej kolej-
ności uwagę należy zwrócić na podaż szczawianów, gdyż nawet ich minimalne 
ilości mogą powodować krystalizację szczawianu wapnia w drogach moczowych. 
Ilość wchłanianych szczawianów zależy od ich wzajemnej proporcji z wapniem 
w danym produkcie spożywczym. Szpinak, szczaw, rabarbar, botwina, buraki, 
herbata, kawa, kakao to produkty, w których obserwujemy przewagę kwasu 
szczawiowego nad wapniem i których nasi pacjenci z ryzykiem kamicy nerkowej 
powinni kategorycznie unikać. Ziemniaki i owoce jagodowe charakteryzują się 
co prawda wysoką zawartością kwasu szczawiowego, jest ona jednak równowa-
żona przez zawartość wapnia. Natomiast w większości owoców, warzyw i roślin 
strączkowych wapnia jest więcej aniżeli kwasu szczawiowego. Ostatnie dwie 
grupy środków spożywczych mogą być zatem spożywane bez przeszkód.

W postępowaniu dietetycznym w kamicy nerkowej istotna jest także obni-
żona podaż sodu, którego zbyt wysokie spożycie sprzyja aż dwóm czynnikom 
ryzyka tworzenia kamieni nerkowych, tj. zwiększaniu ilości wapnia wydalane-
go z moczem i obniżaniu ilości wydalanych korzystnych cytrynianów. Niskie 
spożycie potasu zwiększa z kolei ryzyko formowania kamieni poprzez wpływ 
na nadmierne wydalanie z moczem wapnia i obniżanie wydalania cytrynianów. 
Wspomniana już tak częsta w naszej populacji zbyt duża podaż białka, szcze-
gólnie pochodzącego z produktów mięsnych, powoduje jednocześnie: obniżenie 
odczynu moczu, hiperurykurię, hiperoksalurię, hipocitraturię i hiperkalciurię. 
Podaż białka zgodna z normami żywienia, tj. około 0,8–1 g/kg masy ciała, od-
wraca te niekorzystne, nakładające się na siebie parametry. 
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W podsumowaniu należy stwierdzić, że najbardziej ogólnymi zaleceniami 
w profilaktyce kamicy nerkowej, które możemy przekazywać naszym pacjen-
tom, mogłyby być: 
• duża podaż płynów;
•  brak ograniczeń w podaży wapnia; 
• wysoka podaż potasu; 
• umiarkowane ograniczenie podaży białek zwierzęcych;
• ograniczenie podaży sodu.

W kolejnych odcinkach cyklu Dietetyka – wybrane zagadnienia podjęty zo-
stanie obszernie niezwykle istotny temat dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób 
przewodu pokarmowego i gruczołów trawiennych. Uprzedźmy już jednak, że na 
tym właśnie polu rola aptekarza może się objawić w sposób szczególny. W opie-
ce farmaceutycznej w zakresie chorób przewodu pokarmowego niejednokrotnie 
istnieje możliwość wskazywania diety jako alternatywy dla farmakoterapii, 
a w ślad za tym – zdobycia głębokiego zaufania naszych pacjentów i udowodnie-
nia, że ich dobro jest dla nas najwyższym prawem. 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek

VII OGóLNOPOLSKI ZJAZD
Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych

odbędzie się w Krakowie w dniach 30 marca–2 kwietnia 2017 roku.
Tematyką zjazdu będą pediatria onkologiczna i żywienie pacjentów  

z chorobą nowotworową.
Szczegóły na stronie PSFO: 

http://www.psfo.org/konferencje/konferencje/przyszle-konferencje-psfo.

~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
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Diety stosowane w sanatorium 
a rola farmaceuty w opiece  
nad pacjentem

Zagadnienie żywienia człowieka w zdrowiu i w chorobie coraz częściej staje się 
częścią opieki farmaceuty nad pacjentem. Jest to bardzo istotne, gdyż poziom 
wiedzy żywieniowej w naszym społeczeństwie jest niski, a licznie popełniane 
błędy dietetyczne skutkują występowaniem bardzo poważnych chorób cywili-
zacyjnych, do których zaliczane są m.in. choroby nowotworowe, cukrzyca, oste-
oporoza, kamica nerkowa, nadciśnienie tętnicze i miażdżyca, otyłość. Skutkiem 
nieprawidłowego odżywiania jest również szereg zaburzeń fizjologicznych, ta- 
kich jak zaparcia czy przewlekle występująca niestrawność. 

Dla wielu osób wizyta w sanatorium stanowi pierwszą szansę na skorygo-
wanie nieprawidłowego sposobu odżywiania, rolą zaś farmaceuty powinny być 
zarówno teoretyczne przygotowanie pacjenta do czekającej go zmiany sposobu 
odżywiania, jak i utrwalenie korzystnych nawyków żywieniowych, które z sana-
torium zostaną wyniesione. 

wstęp

Wbrew powszechnemu mniemaniu sanatorium to placówka, w której przyjmo-
wani są nie tylko pacjenci z objawami chorobowymi, ale także osoby zupełnie 
zdrowe, a zatem i chcący podreperować swoje zdrowie, i pragnący poprawić 
ogólne samopoczucie. Niezależnie od tego, czy przebywanie w takim miejscu 
ma charakter profilaktyczny, czy leczniczy, warto rozważyć pobyt w ośrodku 
uzdrowiskowym, by móc się cieszyć jego dobrami. Należą do nich m.in. zajęcia 
hydrofobowe: kąpiele borowinowe czy solankowe, różnego rodzaju rehabilita-
cje, jak też zajęcia z aerobiku. 

Nieodłącznym elementem pobytu w sanatorium jest przestrzeganie odpo-
wiedniej diety. Każdy potencjalny pacjent powinien mieć zagwarantowany spo-
sób żywienia zgodny z profilem leczenia. Nazewnictwo diet powinno mieć formę 



Farmacja KraKowsKa  4 / 201652

Opieka farmaceutyczna

informacyjną. Za przygotowanie odpowiedniego jadłospisu dla kuracjuszy od-
powiedzialny jest sztab wykwalifikowanych dietetyków oraz żywieniowców, 
z których porad można skorzystać. 

Niezależnie od przyjętej diety codzienne planowanie jadłospisu wiąże się 
z realizacją trzech fundamentalnych zasad racjonalnego żywienia, które brzmią 
następująco:
• regularne przyjmowanie posiłków;
• zapewnienie zrównoważonego bilansu energetycznego;
• różnorodność potraw oraz posiłków, a także właściwy dobór produktów.

Przygotowywanie diety w sanatorium powinno mieć charakter indywidu-
alny, gdyż wieloletnie badania dotyczące relacji pomiędzy dietą a zdrowiem 
wykazały, że określenie optymalnej diety dla populacji jest bardzo długim i zło-
żonym procesem. Związane jest to z odmienną reakcją na zmiany żywieniowe, 
wywołaną czynnikami genetycznymi czy też uprzednim trybem życia. W prak-
tyce jednak w żywieniu zbiorowym w sanatorium wyróżniamy trzy fundamen-
talne diety: dietę podstawową, dietę lekkostrawną i dietę z ograniczeniem łatwo 
przyswajalnych węglowodanów. Są one odpowiednie dla znakomitej większości 
gości, zarówno zdrowych, jak i chorych. Podczas przygotowywania tych diet 
pracownicy sanatoriów określają dzienną rację pokarmową i kolejno podejmują 
stosowne modyfikacje, alby otrzymać zalecaną wartość energetyczną oraz od-
żywczą danej diety. Jeżeli zalecenie takie dotyczy np. zredukowania ilości białka 
w diecie przy utrzymaniu właściwej wartości energetycznej, należy ograniczyć 
produkty bogate w białko a zwiększyć podaż produktów bogatych w węglowo-
dany czy tłuszcze lub zastosować te półprodukty jednocześnie. Aby dieta została 
odpowiednio zrealizowana, konieczne jest też uprzednie sporządzenie listy pro-
duktów spożywczych, które należy stosować, a także tych, których obecność jest 
niepożądana.

Dieta podstawowa

Dietą najczęściej wdrażaną u osób przybywających do sanatorium jest dieta pod-
stawowa. Powinna ona gwarantować realizację racjonalnego żywienia pacjen-
tom zdrowym, u których istnieje jednak potrzeba skorygowania codziennych 
błędów dietetycznych, manifestujących się już w badaniach diagnostycznych. 

Zasady realizowania diety podstawowej opisane zostały w „Farmacji Kra-
kowskiej” nr 1/2014, przypomnijmy więc tylko, że dieta ta nie ma ograniczeń 
pod względem doboru potraw, produktów czy technik sporządzania posiłków. 
Zaleca się tutaj 4–5 posiłków w ciągu dnia. Ważne jest, aby nie zawierały one 
potraw i produktów ciężkostrawnych, a także wywołujących uczucie wzdęcia. 
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U podstaw tej diety znajdują się produkty m.in. mleczne i zbożowe, warzywa 
oraz owoce bogate w błonnik pokarmowy i tłuszcze roślinne. W diecie tej z biał-
ka zagwarantowane jest 10–15% całodziennej energii, z tłuszczów zaś do 30%, 
w tym z tłuszczów nasyconych do 10% energii. Uważa się, że poziom choleste- 
rolu w racji pokarmowej nie powinien przekraczać 300 mg, jednak jest to kwe-
stią sporną.

Zasadniczymi zadaniami diety podstawowej są wyeliminowanie najczęściej 
popełnianych błędów żywieniowych oraz utrwalenie zachowań pozytywnych 
dla ludzkiego zdrowia z punktu widzenia współczesnej dietetyki i nauk o ży-
wieniu. Charakterystyczne jest przy tym to, że podczas pobytu w sanatorium, 
a zatem w czasie odżywiania się według narzuconego z góry schematu żywienia, 
znacznie łatwiej jest kuracjuszom zaakceptować zmiany w codziennym spo-
sobie odżywiania, np. przejść z produktów ciężkostrawnych na lekkostrawne. 
Niestety zakończenie turnusu i powrót do domu wiążą się z porzuceniem tych 
korzystnych zmian. Tymczasem sytuacją optymalną byłoby, gdyby osoba, u któ-
rej zastosowano dietę podstawową w sanatorium, po powrocie do domu nadal ją 
utrzymywała. Troska o to, aby taka kolej rzeczy stała się powszechnym faktem, 
powinna spocząć na barkach farmaceutów, bardzo często znających najdrobniej-
sze nawet problemy i szczegóły z życia swych pacjentów. 

Dieta lekkostrawna

O ile dieta podstawowa jest przede wszystkim dietą profilaktyczną, o tyle stoso-
wana powszechnie w sanatoriach dieta lekkostrawna ma już charakter leczniczy, 
przy czym nadal stanowi ona najprostsze przekształcenie podstawowego żywie-
nia zdrowego człowieka. Wykorzystywana jest głównie w przypadłościach prze-
wodu pokarmowego, z którymi pacjenci najczęściej przybywają do sanatoriów, 
jak też we wszystkich chorobach, którym towarzyszy podwyższona temperatura 
(np. przeziębienia, choroby zakaźne). Taka forma żywienia powinna w pełni 
gwarantować realizację zapotrzebowania na energię, a także być równie bogata 
w składniki pokarmowe jak dieta podstawowa. Dietę zdrowego człowieka od 
diety lekkostrawnej różnią dobór produktów lekkostrawnych oraz wdrożenie 
takich metod przygotowywania posiłków, które sprawiają, że potrawa jest łatwo 
przyswajalna i nie powoduje niestrawności. Ponadto dobiera się produkty spo-
żywcze, które łatwo poddają się trawieniu w organizmie pacjenta, nie obciążając 
przewodu pokarmowego.

W przebiegu diety lekkostrawnej niewskazane jest spożywanie potraw, któ-
re zawierają ścięgna, chrząstki oraz produkty wzdymające. Nie należy również 
stosować w takiej diecie dań czy produktów nasączonych tłuszczem, a także  
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zbyt mocno przyprawionych (sól, pieprz, musztarda). Jeżeli chodzi o błonnik po-
karmowy w diecie lekkostrawnej, to mimo obciążania przewodu pokarmowego 
nie może on zostać całkowicie wykluczony z diety. Powinien występować w ilo-
ści nie większej niż 24 g, ponieważ ma zdolność wchłaniania wody, dzięki czemu 
rozluźnia masy kałowe, co ułatwia ich usunięcie z organizmu. Źródłami błonnika 
pokarmowego stosowanymi w diecie lekkostrawnej powinny być dojrzałe owo-
ce, zmielone produkty zbożowe oraz delikatne warzywa, najlepiej gotowane.

Główne techniki kulinarne stosowane w diecie lekkostrawnej to gotowanie 
w wodzie oraz na parze, pieczenie w folii i w pergaminie, rozdrabnianie, prze-
cieranie itd. W diecie lekkostrawnej możemy wyróżnić również takie modyfika-
cje, jak dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu oraz dieta łatwostrawna 
z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielenie soku żołądkowego. Ich 
zastosowanie zależne jest od zaburzeń chorobowych występujących u danego 
pacjenta. Zasady realizacji tych diet oraz produkty i potrawy w nich wskazane 
i przeciwwskazane opisane zostały w „Farmacji Krakowskiej” nr 4/2014.

Zastosowanie diety lekkostrawnej w chorobach przewodu pokarmowego, 
z którymi zmagają się pacjenci, przynosi w warunkach sanatoryjnych bardzo 
często zjawiskową wręcz poprawę, manifestującą się np. ustąpieniem zgagi, do-
legliwości skurczowych, uczucia pełności i niestrawności. Pomimo to zakończe-
nie turnusu w sanatorium wiąże się najczęściej z powrotem do niekorzystnych 
nawyków, wywołujących ponowne wystąpienie zaburzeń funkcji przewodu 
pokarmowego. Pacjenci wracają wówczas do stosowania leków łagodzących 
np. objawy zgagi i poprawiających trawienie. Rolą farmaceuty powinno być więc 
odwołanie się do diety lekkostrawnej, której skuteczność pacjent miał okazję 
poznać, nie zaś bezkrytyczne wydanie leku. 

Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych  
węglowodanów

Dieta ta stosowana jest u osób dotkniętych chorobą cywilizacyjną, jaką jest cu-
krzyca, odnotowywaną głównie u osób starszych oraz w średnim wieku. Najczę-
ściej spotykamy się z cukrzycą typu 2, która stanowi około 95% przypadków. 
Wdrożenie opisywanej diety jest integralną, nieodłączną częścią odpowiedniego 
postępowania terapeutycznego. Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicz-
nego podstawową wytyczną terapii dietetycznej osób chorych na cukrzycę jest 
zapewnienie prawidłowego lub zbliżonego do norm stężenia glukozy w suro-
wicy krwi, aby zapobiec powikłaniom cukrzycy. Takie żywienie opiera się na 
ograniczeniu lub wyeliminowaniu z jadłospisu glukozy, fruktozy oraz sacharozy 
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i ich najczęstszych źródeł, takich jak napoje słodzone i słodycze, na rzecz wę-
glowodanów złożonych (skrobia, błonnik pokarmowy). Dieta „cukrzycowa” 
opracowywana jest indywidualnie. Należy wziąć pod uwagę płeć, wzrost, wiek, 
a także masę ciała rzeczywistą oraz należną, stan fizjologiczny pacjenta, aktyw-
ność fizyczną i choroby współistniejące. 

Jadłospisy diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 
powinny powstawać przy stałym udziale lekarza. Podobnie w warunkach do-
mowych pacjent powinien konsultować na bieżąco dobór produktów i potraw 
z lekarzem diabetologiem, który monitoruje skuteczność farmakoterapii i/lub 
insulinoterapii. 

Podsumowanie

Przebywanie w sanatorium zarówno zdrowego człowieka, jak i chorego pacjen-
ta związane jest z dużym nakładem kosztów, pokrywanych indywidualnie lub 
z budżetu państwa. W związku z nieodłącznym celem takiego pobytu, jakim 
jest poprawa stanu zdrowia, wydatek ten powinien być trafioną inwestycją, 
pozwalającą chociażby ograniczyć koszty farmakoterapii, którymi obciążony 
jest budżet: domowy i całego państwa. Tymczasem w większości wypadków 
kuracjusze chwalą się co prawda poprawą stanu zdrowia, ale wracają do tych 
wszystkich negatywnych nawyków żywieniowych, które zmusiły ich do wizyty 
w sanatorium! Powszechnie dyskutowaną w naszym środowisku rolą aptekarzy 
jest prowadzenie szeroko pojętej opieki farmaceutycznej, a argumentem za nią 
przemawiającym – możliwość ograniczenia dzięki jej świadczeniu nakładów na 
refundację leków. Edukowanie pacjentów, którzy powrócili z sanatoryjnego tur-
nusu, stwarza dla aptekarzy znakomitą możliwość prowadzenia edukacji żywie-
niowej, dzięki której nie tylko ograniczone zostaną nakłady państwa na służbę 
zdrowia, ale także poprawie ulegnie stan zdrowia pacjentów bez konieczności 
stosowania farmakoterapii.

Piśmiennictwo u autorów.
mgr inż. Magdalena Szałaj

dr n. farm. Maciej Bilek
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Przed 75 laty Polska Prasa farmaceutyczna Pisała...

„Cud życia”. Od 27 września do 12 października b.r. odbywa się w Krakowie 
w salach wystawowych Sukiennic wystawa pod tytułem „Cud życia” z „szklanym 
człowiekiem”, zorganizowana przez Instytut Hygieniczny z Drezna. Ze względu 
na wybitnie naukowy charakter wystawy i poglądową metodę zaznajamiania 
z zagadnieniami z dziedziny fizjologii i anatomii człowieka, zaleca się jej zwie-
dzanie wszystkim członkom Izby Aptekarskiej. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 października 1941 roku

Wezwanie wszystkich aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa do obej-
mowania posad w Rzeszy. Dla wszystkich aptekarzy (Mgr. farm.) Generalnego 
Gubernatorstwa zaistniała jednorazowa możliwość dobrowolnego zgłoszenia 
się do objęcia posad w Rzeszy. Posadę obejmuje się na 1 rok, co ma w pierw-
szym rzędzie na celu umożliwić nieniemieckim aptekarzom zaznajomienie się 
z niemieckimi stosunkami w aptekarstwie. Zatrudnienie nastąpi w charakterze 
aptekarza w niemieckiej aptece lub innym przedsiębiorstwie aptecznym. Za-
kłada się, że kandydat będzie rozumiał i mówił na tyle po niemiecku, że moż-
liwe będzie porozumienie się. Co do warunków pracy i wynagrodzenia istnieją,  
przy tej samej wydajności pracy, zasadniczo takie same przepisy jak dla apte-
karzy niemieckich. Przewiduje się, że ta dobrowolna praca nieniemieckich ap-
tekarzy w Rzeszy, będzie specjalnie dodatnio uwzględniona przy późniejszym 
wydawaniu koncesyj.

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 października 1941 roku

Tuby z pasty do zębów. Dostarczanie pasty do zębów w tubach dla aptek 
względnie drogeryj, jest z powodu uszczuplenia surowców, możliwe tylko wte-
dy, gdy poszczególne przedsiębiorstwa zwrócą firmom produkującym pastę – 
tuby zużyte. Oddział firmy Chlorodont, Krakau, obowiązuje się wydać nową tubę 
na podstawie zwróconej. Koledzy zechcą zwrócić na to uwagę swym odbiorcom, 
a przyczyni się to bezwarunkowo do zaopatrzenia ich w pastę do zębów. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 listopada 1941 roku

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z dawnej apteki

OL˚∙ABSINTİİ (Oleum Absintii) – olej 
piołunowy otrzymany z bylicy piołun  
(Artemisia absinthium L.). Lek ten w nie- 
wielkich ilościach podawany na cukrze 
działał pobudzająco na trawienie, nato-
miast w większych dawkach wykazywał 
dużą skuteczność w usuwaniu wewnętrz-
nych pasożytów. W tym samym celu sto-
sowano go zewnętrznie w postaci maści, 
mazideł lub lewatyw.

MIVA CITONΩRSIMPLF (Miva Cydonio-
rum simplex) – konfekt pigwowy prosty, 
otrzymany z cydonii, syn. pigwy (Cy-
donia vulgaris Pers.) i cukru. Specyfik 
miał poprawiać trawienie i „wzmacniać 
żołądek”.

Dzbany z tego samego zespołu naczyń aptecznych, majolika, Włochy, Deruta, 
1563. Kolekcja Grabowskiego – Muzeum Farmacji UJ CM. Dar Mateusza B. Gra- 
bowskiego – emigracyjnego aptekarza z Londynu przekazany w 1976 roku 
(nr. inw. MF/5926, 5927)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.




