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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!

Początek roku to zawsze czas, kiedy z optymizmem 
i nadzieją patrzymy w przyszłość. Nasz samorząd 
miał ku temu bardzo ważne powody: 17 stycznia sej-
mowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała po-
selski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego. 
Wydawałoby się, że wszystko jest na dobrej drodze, 
tymczasem już 25 stycznia, podczas zaledwie pięcio-
minutowego posiedzenia sejmowej Nadzwyczajnej 
Komisji ds. Deregulacji, na wniosek Michała Cieślaka 
z ugrupowania Polska Razem Zjednoczona Prawica doszło do odrzucenia wspo-
mnianego projektu. Ze strony Pana Posła nie padły żadne argumenty meryto-
ryczne uzasadniające tak radykalny wniosek.

Optymistyczna jest informacja, że 9 marca br. Sejm RP zagłosował przeciw 
odrzuceniu poselskiego projektu i tym samym ponownie skierował go do dal-
szych prac legislacyjnych w tej Komisji.

Proszę Państwa, zadaję sobie pytanie, czy regulacje, które zakładają prze-
niesienie na farmaceutów odpowiedzialności za prowadzenie apteki, powrót do 
tradycyjnej roli apteki traktowanej jako placówka ochrony zdrowia, a nie sklep 
z lekami, jak również przywrócenie dostępności do leków i usług farmaceutycz-
nych w każdej aptece (bez „pielgrzymowania” od apteki do apteki) dla każdego 
pacjenta, to jest coś złego, co należy odrzucać, bo nie podoba się zagranicznym 
inwestorom. Kto lepiej zadba o Polskiego pacjenta: właściciel holenderskiego 
funduszu inwestycyjnego czy wykształcony polski farmaceuta składający ślu-
bowanie i zobowiązany do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej? Chcemy 
przestrzegania obowiązującego prawa, które na chwilę obecną nie jest egzekwo-
wane. Notoryczne są: omijanie zakazu reklamy aptek, prowadzenie niedozwo-
lonego odwróconego łańcucha dystrybucji leków, przekraczanie ustawowego 
1% ilości aptek na terenie województwa.

Poselski projekt cieszy się poparciem Ministerstwa Zdrowia, sejmowej Ko-
misji Zdrowia i Biura Analiz Sejmowych. Poparły go samorządy: lekarski, pie-
lęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych. Niezależna opinia prawna 
BAS stwierdza, że zmiany w przepisach ograniczą nieprawidłowości na rynku 
aptecznym, zapewnią większą konkurencję oraz lepszą ochronę pacjentów.

Kto ma wygrać na tym rynku – rynku, na którym najważniejsze jest zdrowie 
obywateli? Apteka nie jest dla aptekarza, a tym bardziej dla żadnego biznesme-
na!!! Apteka jest dla pacjenta. Mam nadzieję, że zrozumieją to rządzący.

Prezes OrA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Suplementy diety to ostatnio gorący temat. Nadmiernie rozwijający się rynek 
suplementów – bez prawnych obwarowań dotyczących kontroli ich tożsamości 
i jakości – doprowadził do sytuacji, w której dystrybutorzy detaliczni, w tym 
apteki, nie zawsze mają pewność, że deklarowana zawartość substancji czyn-
nych jest zgodna z rzeczywistością. Kolejny niebezpieczny trend to reklama 
suplementów diety sugerująca niekiedy ich właściwości lecznicze. Ale mamy 
też pozytywne informacje: instytucje, które powinny kontrolować rynek suple-
mentów, ich producenci i dystrybutorzy podjęli szereg wspólnych działań (na 
skutek również sugestii aptekarzy), by rynek suplementów diety uregulować. 
W działania zaangażowani są: Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów 
Suplementów, Federacja Suplementów, Federacja Konsumentów, Główny In-
spektor Sanitarny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament 
Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

Utworzony został zespół roboczy ds. suplementów diety w Departamencie 
Zdrowia Publicznego MZ w celu wypracowania dodatkowych procedur badania 
suplementów przed wprowadzeniem do obrotu. 

W lutym odbyła się konferencja „Jakość suplementów – system produkcji, 
dystrybucja i kontrola jakości” zorganizowana przez Federację Suplementów. 
Prezentowano na niej metody produkcji suplementów, omawiano systemy GMP 
i HACCP oraz dyskutowano nad tym, dlaczego kanał apteczny jest najbezpiecz-
niejszy dla konsumenta. 

Planowane jest wydanie nowego poradnika konsumenta dotyczącego suple-
mentów diety oraz opracowania kodeksu dobrych praktyk reklamy suplemen-
tów diety.

Dla nas, aptekarzy, to dobre informacje – wszak nie chcemy rezygnować 
z obrotu suplementami diety. Chcemy edukować pacjentów, przekazywać rze-
telną wiedzę na temat wskazań do suplementacji, przeciwwskazań, działań 
ubocznych, interakcji z lekami, ale musimy mieć pewność, że te produkty, które 
polecamy i wydajemy, są odpowiedniej jakości.
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od redaKcji

W tym numerze polecam działy:
•  Prawo – opracowanie na temat przepisów karnych wynikających z ustawy Pra-

wo farmaceutyczne;
•  Opieka farmaceutyczna – artykuły poświęcone postępowaniu dietetycznemu 

w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz alternatywom dla 
stosowania suplementów diety;

•  Co aptekarz wiedzieć powinien – tekst o lekach zafałszowanych;
• a także działy Z historii aptekarstwa i Wydarzenia.

redaktor naczelna
Elżbieta rząsa-Duran 

Zdrowych, radosnych  

Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei i miłości, pogodnego wiosennego 

nastroju i spotkań w gronie najbliższych  
w atmosferze serdeczności życzą  

Okręgowa Rada Aptekarska  
i pracownicy biura  

Okręgowej Izby Aptekarskiej  
w Krakowie
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Kalendarium

2.11.2016   Kraków – LVI uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta 
Krakowa zwołana z okazji przyznania OIA w Krakowie Brązowego Me-
dalu „Cracoviae Merenti”

3.11.2016  Kraków – spotkanie w sprawie modyfikacji e-dukacji.pl z administrato-
rami portalu. Udział wzięła Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-
-Duran

7.11.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

8.11.2016  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Jękot 
z Prezesem Farminy Kraków Wojciechem Świderskim w sprawie orga-
nizacji Noworocznego Koncertu Aptekarzy w 2017 roku

9.11.2016  Warszawa – centralne obchody Jubileuszu XXV-lecia Odrodzonego Sa-
morządu Aptekarskiego pod honorowym patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

10.11.2016  Kraków – szkolenie z zasad dobrej praktyki dystrybucyjnej. Prowadzący: 
Dyrektor Departamentu Nadzoru GIF Barbara Walenciuk

14.11.2016  Warszawa – spotkanie prezesów okręgowych rad aptekarskich. Udział 
wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

14.11.2016  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
15.11.2016  Warszawa – posiedzenie NRA
16.11.2016  Kraków – uroczystość z okazji 70-lecia Muzeum Farmacji w Krakowie. 

Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
17.11.2016  Warszawa – spotkanie NIA z Polską Federacją Producentów i Dystrybu-

torów Suplementów. Udział wzięła Sekretarz NRA mgr farm. Barbara 
Jękot

17.11.2016  Kraków – program TV Kraków dotyczący projektu zmian w Prawie 
farmaceutycznym wniesionego przez Parlamentarny Zespół ds. Regula- 
cji Rynku Farmaceutycznego. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie  
mgr farm. Barbara Jękot

19.11.2016  Kraków – pierwsze spotkanie Porozumienia Zawodów Medycznych. OIA 
w Krakowie reprezentowała mgr farm. Marta Polak, członek Prezydium 
ORA w Krakowie

22.11.2016  Warszawa – seminarium „Suplementy potrzebne dla zdrowia Polaków” 
Organizator: Federacja Suplementów. Udział wzięła Sekretarz NRA  
mgr farm. Barbara Jękot

25.11.2016  Kraków – V Konkurs Nalewek Własnej Receptury w Muzeum Farmacji 
UJ CM. Organizatorzy konkursu: OIL w Krakowie oraz OIA w Krakowie

29.11.2016  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

1.12.2016  Kraków – kwartalne spotkanie aptekarzy
2.12.2016  Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes 

ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
2.12.2016  Kraków – spotkanie z przedstawicielem Związku Miast Polskich i Związ-

ku Powiatów Polskich Markiem Wójcikiem w celu przedstawienia „Za-
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Kalendarium

łożeń dotyczących przepisów regulujących rozkład godzin pracy aptek 
w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni wolne od pracy”. Udział 
wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot.

2.12.2016  Tarnów – kwartalne spotkanie aptekarzy
3.12.2016  Kraków – szkolenie „Podstawy laktacji i farmakoterapii matki karmią-

cej”. Organizator: Komisja Naukowo-Szkoleniowa ORA
5.12.2016  Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
7.12.2016  Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
7.12.2016  Warszawa – spotkanie w sprawie wypracowania i wdrożenia dobrowol-

nej kontroli jakości dla suplementów wprowadzanych do aptek. W spo-
tkaniu wzięli udział: przedstawiciele Federacji Suplementów, „Farmacji 
Polskiej”, Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI, 
Sekretarz NRA mgr farm. Barbara Jękot

8.12.2016  Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
9.12.2016  Kraków – spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych. Udział 

wzięły: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Przewodniczący 
Komisji ds. Aptek Szpitalnych mgr farm. Walenty Zajdel

13.12.2016  Warszawa – posiedzenie NRA
13.12.2016  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ustawicznego 

kształcenia farmaceutów zorganizowana przez firmę Labofarm, OIA 
w Krakowie oraz Oddział Krakowski PTFarm

14.12.2016  Warszawa – spotkanie z Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego 
Grzegorzem Hudzikiem w celu opracowania wspólnie z GIS nowego po-
radnika konsumenta dotyczącego suplementów diety

19.12.2016  Kraków – Małopolskie Spotkanie Opłatkowe. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

19.12.2016  Kraków – spotkanie opłatkowe w CM UJ. Udział wzięła Wiceprezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

20.12.2016  Kraków – spotkanie opłatkowe Rady Wydziału Farmaceutycznego 
CM UJ. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta 
Rząsa-Duran

28.12.2016  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

7.01.2017  Kraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy
8.01.2017  Kraków – opłatek dla służby zdrowia. Udział wzięły Prezes ORA w Kra-

kowie mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. 
Elżbieta Rząsa-Duran

9.01.2017  Kraków – XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Mało-
polski i Polski z udziałem Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława 
Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Organizatorem uroczystości były 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski i Federacja Regionalnych 
Związków Gmin i Powiatów RP. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot
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12.01.2017 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
12.01.2017  Warszawa – spotkanie z Wiceprezesem Rady Krajowej Federacji Konsu-

mentów Olesią Frączek. Udział wzięła Sekretarz NRA mgr farm. Barbara  
Jękot

20.01.2017  Warszawa – spotkanie w CSIOZ. Udział wzięła Sekretarz NRA mgr farm. Bar-
bara Jękot

20.01.2017  Warszawa – spotkanie z Prezesem UOKiK Markiem Niechciałem i Wice-
prezes Dorotą Karczewską poświęcone przedstawieniu alternatywnych 
rozwiązań problemu reklamy i notyfikacji suplementów diety. Udział 
wzięła Sekretarz NRA mgr farm. Barbara Jękot

24.01.2017  Warszawa – posiedzenie NRA
24.01.2017  Warszawa – spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Markiem 

Posobkiewiczem w sprawie utworzenia wspólnie z przedstawicielami 
GIS zespołu ds. jakości suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA 
mgr farm. Barbara Jękot

26.01.2017  Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
26.01.2017  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 

zawodu
26.01.2017  Kraków – spotkanie z farmaceutami, którzy zdali egzamin specjalizacyj-

ny i uzyskali w 2016 roku tytuł specjalisty. Ze specjalistami spotkały się 
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

27.01.2017  Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

28.01.2017  Istebna – I Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. 
Uczestniczyła 18-osobowa reprezentacja OIA w Krakowie

30.01.2017  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

31.01.2017  Kraków – konferencja naukowa „Nauka jako antidotum na zagrożenia 
dla pacjenta i dla leczniczego produktu roślinnego”. Organizatorzy: 
Polska Rada Leku Roślinnego we współpracy z firmą Labofarm. Udział 
wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

31.01.2017  Warszawa – nadzwyczajne posiedzenie NRA
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aKtualności

Sprawozdawczy Zjazd Delegatów 
OIA w Krakowie

W dniach 3–5 marca 2017 roku w Targanicach k. Andrychowa odbył się Sprawo- 
zdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Sprawozda- 
nia z działalności za 2016 rok wygłosili: Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Barbara Jękot, Skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Mał-
gorzata Lelito i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr farm. Woj-
ciech Stępień. Pozostałe sprawozdania znajdowały się w materiałach zjazdowych.

Po dyskusji delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli sprawozdania organów 
Izby i udzielili absolutorium: Okręgowej Radzie Aptekarskiej, Okręgowemu 
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowemu Sądowi Aptekarskie-
mu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej za działalność w 2016 roku.

W związku z wakatem w ORA Zjazd w tajnym głosowaniu wybrał mgr farm. 
Annę Mosio na członka ORA.

Zjazd przyjął uchwały:
• w sprawie przyjęcia budżetu i zasad gospodarki finansowej na 2017 rok;
• w sprawie zmiany regulaminu Okręgowej Rady Aptekarskiej;
• w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję zawodu farmaceuty. 

Pozostałe wnioski zostały zaprotokołowane i stanowią materiał do realizacji 
przez ORA w Krakowie.

Gośćmi Zjazdu byli: Prezes Oddziału Krakowskiego PTFarm prof. UJ dr hab.  
Włodzimierz Opoka, Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny  
mgr farm. Józef Łoś oraz prof. UJ dr hab. Bożena Muszyńska. Obecni byli Se-
kretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Barbara Jękot, Przewodnicząca 
Naczelnego Sądu Aptekarskiego mgr farm. Anna Włodarczyk, Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Kazimierz Jura, Wojewódzki Konsultant ds. Far-
macji Szpitalnej dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło i Wojewódzki Konsultant 
ds. Farmacji Aptecznej mgr farm. Jerzy Jasiński, którzy są też delegatami na Zjazd. 

Farmaceutom, którzy szczególnie wyróżnili się w pracy na rzecz zawodu 
i samorządu aptekarskiego, wręczono odznaczenia. Uczestnicy Zjazdu mogli wy-
słuchać wykładów „Nowości recepturowe firmy Fagron”, „Receptura aseptyczna 
w aptece”, i uczestniczyć w warsztatach „Trudny pacjent”.

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran
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V Konkurs nalewek  
własnej receptury 

25 listopada 2016 roku odbyła się kolejna, piąta już edycja Konkursu Nalewek 
Własnej Receptury. Organizatorami tradycyjnie były Okręgowa Izba Aptekarska 
wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie. Gości powitała i zaprosiła do degu-
stacji nalewek Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie Barbara Jękot 
w towarzystwie Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej dr. Jerzego Friedigera 
oraz Dyrektora Muzeum prof. dr. hab. Zbigniewa Beli. Atmosfera konkursu odby-
wającego się w zabytkowych pomieszczeniach Muzeum Farmacji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie była jak 
zwykle wspaniała. Uczestników i gości miejsce to zauroczyło.

Zgodnie z regulaminem w konkursie brały udział jedynie nalewki, które 
nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej. W tym roku zgłoszono 25 nalewek. 
Oprócz trunków przygotowanych przez lekarzy i farmaceutów z Krakowa 
i okolic były także nalewki ze Śląskiej Izby Aptekarskiej i Gdańskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej. Z przyjemnością informuję, że gdańska OIA reprezentowana 
była osobiście przez Prezesa Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej dr. Pawła 
Chrzana oraz dr Natalię Miękus i mgr Justynę Raupuk, którzy przyjechali do Kra-
kowa specjalnie na konkurs nalewek. 

Zgłoszone do konkursu nalewki prezentowały bardzo wysoki poziom i wy-
branie najlepszych było zadaniem niezwykle trudnym. Poza konkursem swoje 
nalewki zaprezentowały Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran. 

Jury w składzie: przewodniczący – dr n. farm. Przemysław Szybka (OIA), 
lek. med. Regina Marucha-Sznajder (OIL) i mgr farm. Aleksander Dymek (OIA), po  
degustacji oraz długiej dyskusji przyznało nagrody i wyróżnienia. Najlepszą 
nalewkę wybrała także publiczność, przyznając swoją nagrodę. Oficjalne wyniki 
konkursu:
• Nagroda Prezesa OIA: dr n. farm. Natalia Miękus z Sopotu – nalewka wytrawna 

„Vino Vero” (żurawina);
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• Wyróżnienie Prezesa OIA: lek. med. Tomasz Mierzwiński z Krakowa – nalewka 
słodka wiśniowa;

• Nagroda Prezesa OIL: mgr farm. Krzysztof Majka z Katowic – nalewka półsłod-
ka „Tinctura Flos Sambucus Nigra”;

• Wyróżnienie Prezesa OIL: mgr farm. Anna Kowalik, mgr farm. Dominika Stęp-
ska-Bodzoń z Apteki Szpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. Stanleya 
Dudricka w Skawinie – nalewka słodka pomarańczowo-kawowa „Tinctura 
Citri Aurantii et Coffeae Arabicae 2015”;

• Nagroda Publiczności: mgr farm. Anita Molenda Krakowa – nalewka słodka 
z czarnej porzeczki;

• Nagroda Specjalna (dla osoby niebędącej aptekarzem): Piotr Partyka z Rzeszo-
wa – nalewka wytrawna „Pigwówka”.

dr n. farm. Przemysław Szybka

Uprzejmie informujemy,  
że Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 

organizuje w dniach 19–21 maja 2017 roku 

II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu.
Zawody odbędą się na terenie  

Krakowskiego Klubu Kajakowego przy ul. Kolnej 2 w Krakowie. 

W programie obok zawodów planowany jest piknik rodzinny 
z atrakcjami dla dzieci.

Zapraszamy do udziału w zawodach wszystkich farmaceutów 
i sympatyków farmacji z rodzinami. Informacje na temat  
warunków uczestnictwa w zawodach i kosztach pobytu  

uczestników będą się znajdować na stronie internetowej  

naszej Izby.

Skarbnik ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito
Członek Prezydium ORA w Krakowie dr n. farm. Przemysław Szybka
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noworoczny Koncert Aptekarzy

7 stycznia 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się chary-
tatywny Noworoczny Koncert Aptekarzy „Bella Italia”, zorganizowany przez 
Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie i Agencję Artystyczną „Violin & Piano”. 
Koncert prowadziła Jolanta Suder. Tym razem organizatorzy zaprosili znakomi-
tych włoskich artystów operowych, takich jak: Maria Tomassi (sopran), Federica 
Carnevale (mezzosopran), Alberto Marucci (tenor) i Stefano Meo (baryton).

Koncert otworzyła Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie Barba-
ra Jękot, witając zaproszonych gości, sponsorów i uczestników koncertu. Następ-
nie wraz z Prezesem firmy Farmina Wojciechem Świderskim życzyła wszystkim 
udanej zabawy i niezwykłych wrażeń.

W programie koncertu znalazły się uwertury, arie i duety operowe wymaga-
jące wybitnych umiejętności wokalnych. Publiczność mogła usłyszeć rzadko wy-
konywane ze względu na trudność utworu: arię Casta diva con cabaletta z opery 
Norma Vincenza Belliniego, Mon coeur s’ouvre à ta voix – jedną z najpiękniejszych 
arii, pochodzącą z opery Samson i Dalila Camille’a Saint-Saënsa, czy arię Largo 
al factotum z opery Cyrulik Sewilski Gioacchina Rossiniego. Zabrzmiały także 
fragmenty oper: Traviata, Carmen, Opowieści Hoffmanna, Trubadur, Cyganeria, 
kantaty Potępienie Fausta oraz znane i uwielbiane pieśni neapolitańskie. Solistom 
tradycyjnie już towarzyszyła Orkiestra Straussowska „Obligato” pod dyrekcją 
Jerzego Sobeńki. Warto podkreślić, że maestro nie tylko perfekcyjnie dyrygował 
orkiestrą, ale także sam dokonał aranżacji wszystkich wykonywanych utworów.

Doskonała muzyka, wspaniali artyści i orkiestra, a także klimat sali koncerto-
wej ICE sprawiły, że dla większości uczestników koncertu były to niezapomniany 
wieczór i spotkanie z wielką sztuką. Farmaceuci i przyjaciele farmacji kochający 
muzykę zostali na zakończenie zaproszeni do udziału w koncercie w 2018 roku. 

Nie zabrakło akcentu charytatywnego. Decyzją organizatorów część wpływu 
z biletów została przekazana na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii „Cor 
Aegrum”. 

Głównym sponsorem koncertu była firma Farmina, a sponsorami: Bank Cre-
dit Agricole, Grupa Neuca, Oshee, 24 Management.

Prezes OrA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot
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Spotkanie opłatkowe

8 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników służby zdro-
wia z Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Spotkanie poprzedziła 
msza święta w bazylice oo. franciszkanów prowadzona przez biskupa Tadeusza 
Pieronka, na której homilię wygłosił ksiądz Robert Woźniak. W mszy uczestni-
czyli m.in. duszpasterze farmaceutów i lekarzy archidiecezji krakowskiej.

Po mszy w auli obok bazyliki na przybyłych pracowników służby zdrowia 
czekał Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Spotkanie było wyjątkowe, gdyż był 
to opłatek pożegnalny Księdza Kardynała przed jego odejściem na emeryturę. 
Życzenia złożyli mu przedstawiciele izb aptekarskiej i lekarskiej, stowarzyszeń 
katolickich i osoby prywatne. W tym roku farmaceuci byli szczególnie zauwa-
żeni, ponieważ w imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Prezes 
Barbara Jękot wręczyła Księdzu Kardynałowi statuetkę „Laur aptekarski”. Jak 
podkreśliła w swym przemówieniu: „Nadanie »Lauru aptekarskiego« Jego Emi-
nencji Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi to dowód uznania za Jego 
troskę o człowieka, szczególnie troskę duszpasterską o chorych i pracowników 
służby zdrowia, liczne spotkania z chorymi i przedstawicielami służby zdrowia, 
życzliwość i zainteresowanie sprawami zawodów związanych z ochroną zdro-
wia, a także zawsze ciepłe słowa otuchy i pociechy dla aptekarzy. My, aptekarze 
zrzeszeni w OIA w Krakowie, składamy szczególne podziękowanie za docenienie 
naszej grupy zawodowej oraz za powołanie dla nas duszpasterza farmaceutów 
archidiecezji krakowskiej w osobie wielebnego dr. Krzysztofa Niewiadomskie-
go”. Kardynał serdecznie podziękował za życzenia, nawiązał też w swoim wystą-
pieniu do sytuacji politycznej w kraju, podkreślając, że obecnie najważniejsze są 
zgoda i wzajemne zrozumienie. Następnie osobiście połamał się ze wszystkimi 
opłatkiem. Jak w poprzednich latach w trakcie spotkania bracia franciszkanie 
dali przepiękny koncert kolęd.

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran
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Spotkanie ze specjalistami  
farmacji aptecznej, szpitalnej  
i klinicznej

26 stycznia 2017 roku w lokalu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie odbyło 
się spotkanie z farmaceutami, którzy w 2016 roku zdali egzaminy specjalizacyj-
ne w dziedzinie farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej. Ze 
specjalistami spotkali się: Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Barbara Jękot 
i Wiceprezes Elżbieta Rząsa-Duran. 

Przed spotkaniem farmaceuci odebrali nagrody ufundowane przez ORA dla 
specjalistów zdających pozytywnie państwowy egzamin specjalizacyjny. Z ini-
cjatywą nagradzania specjalistów wystąpiła Rada poprzedniej kadencji, a obec-
na podtrzymała tę decyzję. 

Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem przez Prezes ORA Barbarę Jękot 
listów gratulacyjnych wszystkim przybyłym specjalistom. Pani Prezes pogratu-
lowała im pozytywnego zdania egzaminów specjalizacyjnych. Stwierdziła też, że 
docenia ogromny wkład pracy w realizację szkolenia specjalizacyjnego i przygo-
towanie się do bardzo trudnego egzaminu. Nadmieniła, że doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego, iż koszty szkolenia są wysokie, a na chwilę obecną nie przekła-
dają się na podniesienie statusu zawodowego. Dlatego tym wyżej ceni ambicję 
koleżanek i kolegów specjalistów. Ufundowane nagrody nie rekompensują 
poniesionych kosztów szkolenia, ale są formą uznania władz Izby dla osiągnięć 
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 

Prezes ORA życzyła też specjalistom sukcesów w pracy zawodowej i satys-
fakcji w życiu osobistym. Przekazała ponadto informacje o aktualnie toczących 
się procesach legislacyjnych dotyczących aptek i rynku aptecznego. 

Dalsza część spotkania poświęcona była przedstawieniu najbliższych planów 
OIA, projektów zmian co do kwalifikacji kierowników aptek, a także systemu 
szkolenia specjalistów. Zaproszeni goście wypowiadali się w sprawie zarówno 
warunków prowadzenia szkoleń, jak i budzących wątpliwości pytań egzamina-
cyjnych czy formy egzaminów.
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Przybyli farmaceuci zostali poproszeni o kierowanie do Izby wszelkich suge-
stii dotyczących poprawienia programu szkoleń specjalizacyjnych czy przepro-
wadzania egzaminów.

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

lista osób, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinach: 
farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej  
i farmacji klinicznej1

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2013
mgr farm. Wiesława Nabielec 

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2016
mgr farm. Michał Chmylak
mgr farm. Sylwia Duda
mgr farm. Agnieszka Górska
mgr farm. Marta Hes
mgr farm. Eliza Iwańska
mgr farm. Natalia Nowak
mgr farm. Kinga Okręglicka
mgr farm. Joanna Piszczek
mgr farm. Janusz Sneka
mgr farm. Bartłomiej Święs
mgr farm. Magdalena Uriasz

1  Biuletyn „Farmacja Krakowska” cyklicznie publikuje nazwiska osób, które uzyskały 
tytuły specjalistów z dziedzin farmaceutycznych na podstawie informacji otrzymanych 
od samych zainteresowanych, gdyż instytucje przeprowadzające egzaminy i wydające 
dyplomy nie mają obowiązku informować o tym izb. Stąd obecna lista może nie uwzględ-
niać wszystkich osób, które zostały specjalistami w ostatnich latach. Corocznie za po-
średnictwem strony internetowej OIA oraz Facebooka prosimy wszystkie osoby, które 
zdały egzaminy specjalizacyjne, o zgłoszenie tego faktu w OIA w Krakowie. Jednocześnie 
przypominamy, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 
aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1496) farmaceuta ma obowiązek informować nie-
zwłocznie okręgową izbę aptekarską o każdej zmianie danych wymienionych w Reje-
strze farmaceutów, w tym o rodzaju i stopniu posiadanej specjalizacji, dacie jej uzyskania 
oraz nazwie jednostki szkolącej. Przypominamy też, że każda osoba zdająca pozytywnie 
egzamin specjalizacyjny jest gratyfikowana finansowo przez Izbę.
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Specjaliści w dziedzinie farmacji szpitalnej – 2016
mgr farm. Ewa Niemiec

Specjaliści w dziedzinie farmacji klinicznej – 2016
mgr farm. Arkadiusz Litwin 
mgr farm. Anna Prokop

Uprzejmie informuję,  
że Okręgowa Izba Aptekarska  

organizuje w dniach 28 maja–4 czerwca 2017 roku

I Pielgrzymkę Farmaceutów Krakowskich 

Barcelona – Costa Brava – Montserrat – Lourdes

Opiekę duszpasterską nad uczestnikami będzie sprawował 
duszpasterz farmaceutów małopolskich  

br. Krzysztof Niewiadomski. 

W planie m.in. zwiedzanie benedyktyńskiego klasztoru  
w Montserrat, Lourdes – miejsca licznych pielgrzymek chorych 

i niepełnosprawnych z całego świata, Księstwa Andory,  
Carcassonne, Barcelony – stolicy Katalonii, oraz odpoczynek  

na Costa Brava.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i kosztów  
pielgrzymki znajdują się na stronie internetowej naszej Izby. 

Zapisy w biurze OIA.

Zapraszamy do udziału!

Skarbnik ORA w Krakowie 
mgr farm. Małgorzata Lelito
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I Puchar Polski Farmaceutów 
w narciarstwie Alpejskim

28 stycznia br. miłośnicy białego szaleństwa zjechali do Istebnej koło Wisły, 
gdzie odbył się I Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Orga-
nizatorami imprezy były Śląska Izba Aptekarska oraz firma HURTAP. Patronat 
nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny – „Gazeta 
Farmaceutyczna”. 

Pierwsza edycja Pucharu Polski zgromadziła ogromną liczbę uczestników. 
W sumie ponad 200 osób zebrało się na stoku Zagroń w Istebnej, z czego ponad 120 
stanęło na starcie zawodów. Warunki były rewelacyjne: piękna słoneczna pogo-
da, świetnie przygotowany stok narciarski, łatwy, ale długi przejazd dostosowany 
do umiejętności każdego, kto tego dnia stanął na starcie. Wszystkiemu towarzy-
szyły na stoku muzyka, wspólna biesiada przy grillu i bardzo dobra organizacja. 
Każdy z uczestników, który przejechał slalom, został uhonorowany pamiątko-
wym medalem, a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary, meda-
le, dyplomy i upominki. Wieczorem w Karczmie Ochodzita odbyła się impreza 
integracyjna dla wszystkich chętnych. Wspólnej zabawie i tańcom nie było końca.

Reprezentację naszej Izby stanowili farmaceuci, ich rodziny i przyjaciele far-
macji – w sumie 18 osób. Była to najliczniejsza grupa z jednej OIA.

Sukcesy naszych zawodników też były liczne. W sumie zdobyliśmy 11 pucha-
rów. Wśród farmaceutów miejsca na podium zajęli:
• w kategorii K4: 3. miejsce Anna Rowińska;
• w kategorii K5: 2. miejsce Małgorzata Lelito, 3. miejsce Anna Włodarczyk;
• w kategorii M3: 2. miejsce Andrzej Snopkowski;
• w kategorii M5: 3. miejsce Piotr Zając.

Gratulujemy!
Serdecznie dziękujemy organizatorom za ciekawą imprezę sportową, a jed-

nocześnie fantastyczną zabawę.

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito
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Przepisy karne

Nowelizacje prawa w ostatnich latach pociągały za sobą zmiany w przepisach 
karnych. W niniejszym artykule skupię się na karach przewidzianych w usta-
wie Prawo farmaceutyczne1. Podkreślam, że część przepisów będzie dotyczyła 
bezpośrednio kierowników aptek i magistrów farmacji czy techników, a część 
przedsiębiorców.

Art. 67. 1. Zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów 
leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościo-
wym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłynął 
termin ważności.

Art. 129c.1. Kto, wbrew przepisowi art. 67 ust. 1, stosuje produkty 
lecznicze nieodpowiadające ustalonym wymaganiom jakościowym 
lub produkty lecznicze, w odniesieniu do których upłynął termin waż-
ności, podlega karze pieniężnej w wysokości do 5000 zł.

Art. 68. 3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostęp-
ne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych 
wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczni-
czych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

Art. 129d.1. Kto, wbrew przepisowi art. 68 ust. 3, prowadzi wy-
syłkową sprzedaż produktów leczniczych, których wydawanie ogra-
niczone jest wiekiem pacjenta, podlega karze pieniężnej w wysokości 
do 500 000 zł.

Art. 71a. 1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi zawierają-
cymi w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone 
w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, posiadającymi kategorię 
dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”, mogą prowadzić 
wyłącznie apteki ogólnodostępne i punkty apteczne.

1  Ustawa ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2142). Wyróżnienia w cytatach – E.R.D.
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2. Wydawanie z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych 
produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, w ramach jedno-
razowej sprzedaży, podlega ograniczeniu ze względu na maksymalny 
poziom zawartości w nich określonej substancji o działaniu psychoak-
tywnym niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopusz-
czalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, z wyłącze-
niem produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza.

Art. 129e.1. Karze pieniężnej w wysokości do 500 000 zł podlega 
ten, kto wbrew ograniczeniom, o których mowa w art. 71a ust. 2, wy-
daje produkt leczniczy.

Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych 
oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji 
i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich 
działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów 
medycznych.

Art. 129b.1. Karze pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych 
podlega ten, kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, 
punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działal-
ności.

Art. 126b. Kto narusza zakaz zbycia produktów leczniczych z ap-
teki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceu-
tycznej, innej apteki ogólnodostępnej lub innego punktu aptecznego, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

Art. 127. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto bez wymaganego ze-
zwolenia lub wbrew jego warunkom wykonuje działalność w zakresie 
prowadzenia:

1) hurtowni farmaceutycznej lub
2) apteki ogólnodostępnej, lub
3) punktu aptecznego.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysoko-

ści do 500 000 zł, uwzględniając okoliczności oraz zakres naruszenia 
przepisów ustawy.

Art. 127a. 2. Kto bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie 
apteki albo punktu aptecznego prowadzi wysyłkową sprzedaż pro-
duktów leczniczych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2.
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3. Kto bez wymaganego zgłoszenia prowadzi działalność w zakre-
sie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez 
przepisu lekarza, podlega grzywnie.

Art. 131. 1. Kto, nie będąc uprawnionym, kieruje apteką, podlega 
grzywnie.

2. Tej samej karze podlega osoba, która nie posiadając uprawnień 
zawodowych, wydaje z apteki produkt leczniczy.

Art. 130. Kto wprowadzanemu do obrotu produktowi przypisuje 
właściwości produktu leczniczego, pomimo że produkt ten nie spełnia 
wymogów określonych w ustawie, podlega grzywnie.

Art. 132. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia inspekcji 
lub kontroli działalności gospodarczej, na którą zostało wydane ze-
zwolenie, udaremnia lub utrudnia wykonywanie czynności służbo-
wych, podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 2 
albo obu tym karom łącznie.

Kary pieniężne, o których mowa w art. 127, są nakładane przez Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego w drodze decyzji. Kary pieniężne określone 
w art. 129b, 129c. 129d, 129e nakłada wojewódzki inspektor farmaceutyczny 
w drodze decyzji. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności 
okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzed-
nie naruszenie przepisów. Pozostałe czyny są występkami w rozumieniu przepi-
sów prawa karnego i podlegają orzecznictwu sądów rejonowych.

Opracowała
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran
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Sfałszowane produkty lecznicze
Kryzys heparynowy 

W 2008 roku miał miejsce tzw. kryzys heparynowy. W USA zanotowano 178 zgo-
nów oraz 880 poważnych działań niepożądanych, które wiązano z działaniem 
heparyny. Standardowe testy nie wykrywały jednak niczego nietypowego. Do-
piero szczegółowe badania analityczne (chromatografia gazowa z detekcją spek-
trometrii mas) wykazały, że lek zawiera siarczan dermatanu i przesulfonowany 
siarczan chondroityny. Są to substancje chemiczne, które swoim składem są bar-
dzo podobne do heparyny naturalnej. Znacznie później odkryto, że fałszerstwa 
heparyny miały miejsce w chińskiej fabryce heparyny naturalnej Changzhou.

Sfałszowany monoazotan izosorbidu

W 2012 roku w Pakistanie ujawniono dużą grupę pacjentów z podobnymi 
i bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Wszyscy ci chorzy otrzymywali 
m.in. lek nasercowy zawierający monoazotan izosorbidu. Podczas szczegółowej 
analizy składu leku wyszło na jaw, że oprócz zasadniczej substancji czynnej 
zawierał on dodatkowo 64 mg leku przeciwmalarycznego. W takiej dawce lek 
przeciwmalaryczny jest toksyczny i może być podawany najwyżej raz na ty-
dzień. Chorzy natomiast stosowali go trzy razy dziennie. Z tego powodu zmarło 
150 osób. Kolejnych 800 udało się uratować dzięki zastosowaniu dużych dawek 
kwasu foliowego. 

Sfałszowana herceptyna

W 2014 roku Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency) została 
poinformowana o wykryciu w kilku krajach Unii Europejskiej fiolek zawiera-
jących sfałszowany lek przeciwnowotworowy Herceptin (trastuzumab). Prze-
prowadzone śledztwo wykazało, że w szpitalach we Włoszech dokonywano 
kradzieży pustych fiolek po leku, napełniano je solą fizjologiczną, a następnie 
wprowadzano ponownie do łańcucha dystrybucji na podstawie fałszywych cer-
tyfikatów. Tym procederem zajmowała się włoska mafia.

Fabryka sfałszowanych leków 

W 2016 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwido-
wali pod Bydgoszczą nielegalną fabrykę leków. Na miejscu policjanci znaleźli 
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48 maszyn różnego typu do produkcji fałszywych leków, m.in. wykrojniki, sito-
drukarkę, tabletkarki, blistrownicę, mieszalniki. Za ich pomocą przestępcy pod-
rabiali leki czterech znanych koncernów farmaceutycznych. Podczas akcji zabez-
pieczono sfałszowane leki o szacunkowej wartości ponad 17 mln zł. Rzeczniczka 
CBŚP w rozmowie z PAP zaznaczyła, że zlikwidowana pod Bydgoszczą fabryka 
jest największą dotąd zlikwidowaną w Europie.

Cztery powyższe przykłady pokazują, że fałszowanie leków jest problemem 
globalnym. W zasadzie dotyczy wszystkich krajów świata i wielu grup leków. 
Należy podkreślić, że fałszowane są leki zarówno drogie, jak i tanie, chemiczne 
i biologiczne, dostępne na receptę i OTC. W fałszowaniu leków przodują Chiny 
oraz Indie. Z kolei najwięcej sfałszowanych leków sprzedaje się w 90 krajach 
Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health  
Organization) szacuje, że sfałszowane leki na malarię i gruźlicę zabijają rocznie 
około 700 tys. osób na świecie. Trzeba pamiętać, że sfałszowany lek w najlep-
szym razie nie poprawi stanu zdrowia pacjenta, a w najgorszym może być za-
bójczy. Może prowadzić do oporności na leki, ponieważ najwięcej fałszowanych 
na świecie jest antybiotyków, co powoduje gwałtowne narastanie antybiotyko-
oporności i znacznie ogranicza możliwości leczenia zakażeń. Należy pamiętać, 
że legalna sieć dystrybucji leków, czyli apteki, zapewnia wysoki poziom bezpie-
czeństwa. Natomiast prawdziwym zagrożeniem dla zdrowia i życia są zakupy 
leków przez internet. 

Co dwa lata jest przeprowadzana koordynowana przez Interpol operacja 
„Pangea”. To największa międzynarodowa operacja, której cel stanowi walka 
z nielegalną sprzedażą internetową sfałszowanych i nielegalnych leków. Jest 
ona wymierzona w trzy główne komponenty wykorzystywane w nielegalnym 
handlu internetowym: infrastrukturę internetową, systemy płatności interne-
towej oraz usługi pocztowe, a także przeciwko osobom stojącym za nielegalną 
działalnością. W 2015 roku wzięło w niej udział 115 państw na całym świecie. 
W Polsce uczestniczyły w niej, podobnie jak w latach ubiegłych, Główny Inspek-
torat Farmaceutyczny, Służba Celna oraz Policja. Podczas operacji „Pangea” 
w Polsce zabezpieczono 20 tys. sztuk leków o wartości około 244 tys. zł. Zatrzy-
mano 4 osoby. Całość operacji w Polsce koordynowało Krajowe Biuro Interpolu 
w Warszawie.

walenty Zajdel
Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych
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Szanowni Państwo, 
Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!

Miałem możliwość poinformowania Was podczas Noworocznego Koncertu Ap-
tekarzy zorganizowanego w styczniu br. przez Okręgową Izbę Aptekarską w Kra-
kowie o wielkim święcie farmaceutów – XXIII Naukowym Zjeździe Polskiego To-
warzystwa Farmaceutycznego pod hasłem: „Farmacja w Polsce – perspektywy 
nauki i zawodu”. Zjazd ten odbędzie się w Krakowie w dniach 19–22 września 
2017 roku w nowoczesnym pawilonie Auditorium Maximum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego zaproszono prof. Jeana 
Martineza z Uniwersytetu w Montpellier. Profesor Martinez jest doktorem ho-
noris causa UJ i posiada imponujący dorobek naukowy w zakresie poszukiwania 
nowych leków. 

Organizatorami Zjazdu są: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (Oddział 
Kraków) i Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Me-
dicum, a patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. med. 
Wojciech Nowak. Program naukowy Zjazdu będzie realizowany pod kierunkiem 
Przewodniczącej Komitetu Naukowego prof. dr hab. Barbary Malawskiej (Kate-
dra Chemii Farmaceutycznej UJ CM) wraz z zespołem naukowców z wydziałów 
farmaceutycznych wszystkich uczelni medycznych w Polsce. W przewidywa-
nych panelach dyskusyjnych będą omawiane m.in.: aktualna sytuacja farmacji 
i farmaceutów w Polsce, kierunki rozwoju nauk farmaceutycznych, opieka far-
maceutyczna. We współpracy z firmami farmaceutycznymi zamierzamy przed-
stawić  innowacyjne badania polskich firm produkujących leki. Ponadto przewi-
dujemy dyskusję nad programem studiów i szkoleń farmaceutów. Na szczególną 
uwagę zasługuje planowany konkurs na najlepsze wystąpienia przedstawicieli 
studenckich kół naukowych. Zostaną nagrodzone trzy najlepsze. Opiekunem 
planowanych sesji studenckich kół naukowych jest dr hab. n. farm. Bożena Mu-
szyńska, prof. UJ. Mamy nadzieję, że młodzi naukowcy z wszystkich wydziałów 
farmaceutycznych wezmą licznie udział w naszym Zjeździe, prezentując ciekawe 
osiągnięcia. 

Do udziału w XXIII Naukowym Zjeździe PTFarm zapraszamy nie tylko przed-
stawicieli świata nauki, ale także osoby ze środowiska aptekarzy, pracowników 
laboratoriów kontroli jakości leku, przedstawicieli inspektoratów farmaceu-
tycznych i polskiego przemysłu farmaceutycznego. Mile widziani będą również 
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absolwenci kierunków analityki medycznej i kosmetologii, które są realizowane 
na wydziałach farmaceutycznych.

Tak szeroki zakres programu naukowego Zjazdu pozwoli każdemu zaintere-
sowanemu, niezależnie od miejsca pracy (apteki otwarte, apteki szpitalne, uczel-
nie wyższe, przemysł, laboratoria), na znalezienie interesujących go zagadnień 
oraz poszerzenie wiedzy z szeroko rozumianej farmacji. Wyrażam nadzieję, że 
organizowany przez nas XXIII Naukowy Zjazd PTFarm stanie się okazją do po-
głębienia wiedzy, jak również do nawiązywania nowych kontaktów naukowych 
i zawodowych. 

Dotychczas w Krakowie odbyły się następujące Zjazdy PTFarm:
• VII Naukowy Zjazd PTFarm, 27–29 września 1964 roku;
• XII Naukowy Zjazd PTFarm, 16–18 września 1983 roku;
• XVII Naukowy Zjazd PTFarm, 16–18 września 1998 roku.
Jako organizatorzy, po 19 latach od ostatniego Zjazdu PTFarm w Krakowie, 

poza sesjami naukowymi proponujemy Uczestnikom szereg wycieczek, które 
pozwolą poznać Kraków i jego liczne atrakcje, np. Wawel, muzeum Fabryka 
Emalia Oskara Schindlera, podziemia Rynku Głównego, oraz zwiedzić Kopalnię 
Soli „Wieliczka”. Korzystając ze sposobności, pragnę podziękować Okręgowej 
Radzie Aptekarskiej w Krakowie za dotychczasową ścisłą współpracę z Komite-
tem Organizacyjnym przy organizacji tak ważnego dla farmaceutów wydarzenia. 
Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród Koleżanek i Kolegów. 

Wszelkie bliższe informacje dotyczące XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm są 
zamieszczone na stronie internetowej Zjazdu pod adresem: http://zjazd2017.
ptfarm.pl. 

Licząc na udział wielu farmaceutów w XXIII Naukowym Zjeździe PTFarm 
zapewniam, że ze swej strony zrobimy wszystko, co możliwe, aby pozytywne 
wspomnienia o Zjeździe w Krakowie pozostały na długo w Waszej pamięci. 

W imieniu organizatorów gorąco zapraszam do Krakowa.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. farm. włodzimierz Opoka, prof. UJ
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nauka jako antidotum  
na zagrożenia dla pacjentów  
oraz dla leczniczego produktu  
roślinnego 

31 stycznia 2017 roku w Krakowie odbyła się konferencja „Nauka jako anti-
dotum na zagrożenia dla pacjentów oraz dla leczniczego produktu roślinnego” 
zorganizowana przez Polska Radę Leku Roślinnego we współpracy z firmą La-
bofarm. Konferencja składała się z paneli eksperckiego i praktycznego. Współor-
ganizatorami panelu praktycznego były Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 
i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków.

W konferencji w charakterze ekspertów uczestniczyli m.in. pracownicy na-
ukowi wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych z Gdańska, Krakowa, 
Łodzi, Poznania, Warszawy, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 
przedstawiciele PTFarm oraz specjaliści w dziedzinach leku roślinnego, produk-
cji i prawa.

Konferencja rozpoczęła się od przekazania na ręce organizatora pisma Pre-
zes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, 
w którym wyraziła ona poparcie dla inicjatywy Polskiej Rady Leku Roślinnego 
zmierzającej do uregulowania rynku farmaceutycznego, w tym statusu leku ro-
ślinnego.

W trakcie panelu eksperckiego uczestnicy wysłuchali wystąpienia Prezesa 
PRLR mgr. farm. Tadeusza Pawełka oraz wykładów: prof. dr hab. n. farm. Mirosła-
wy Krauze-Baranowskiej – „Produkty pochodzenia roślinnego, charakterystyka 
i ocena jakości”; dr. n. farm. Piotra Kaczmarczyka – „Fitoterapia we współczesnej 
aptece: realia, problemy i perspektywy – próba analizy”, a także dr. hab. Macie-
ja Perkowskiego, prof. UwB – „Aktualny stan uregulowań prawnych i prac nad 
zmianami dotyczącymi granicy między lekiem a suplementem diety”.

W czasie panelu praktycznego, w którym uczestniczyli też farmaceuci, wy-
głoszono wykłady: mgr prawa Monika Bartwicka – „Rynek farmaceutyczny, stan  
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prawny a rzeczywistość z perspektywy apteki i producenta produktów leczni- 
czych roślinnych”; lek. med. Tadeusz Liczko – „Zioła w profilaktyce i lecze-
niu – epigenetyczne programowanie ziołami i dietą do zdrowia lub choroby”; 
dr. n. farm. Tomasz Baj – „Kształcenie przed- i podyplomowe farmaceuty w zakre-
sie wiedzy na temat leku roślinnego”; prof. dr hab. Barbara Filipek – „Suplementy 
diety – korzyści i zagrożenia dla zdrowia”. Ten ostatni wykład był szczególnie 
ważny, gdyż zwracał uwagę na konieczność edukacji farmaceutów na temat su-
plementów diety, tak by mogli oni informować pacjentów o wskazaniach i prze-
ciwwskazaniach do suplementacji, interakcjach i działaniach niepożądanych, 
a także skutkach nadmiernego stosowania suplementów diety.

Podczas obu paneli toczyła się gorąca dyskusja, której wynikiem było przy-
gotowanie „Apelu o politykę lekową państwa i prawo farmaceutyczne zapew-
niające przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi wynikającym 
z nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem rynku aptecznego”. Apel 
został sygnowany przez uczestników konferencji i będzie skierowany do orga-
nów państwowych i instytucji odpowiedzialnych za rynek apteczny. Czytamy 
w nim m.in.:

Polska Rada Leku Roślinnego i uczestnicy konferencji „Nauka jako 
antidotum na zagrożenia dla pacjentów oraz dla leczniczego produktu 
roślinnego” zwracają się do organów i instytucji odpowiedzialnych za 
rynek apteczny z apelem o skuteczne działania, które doprowadzą do 
sformułowania Polityki Lekowej Państwa i uchwalenia przez Sejm no-
welizacji Prawa Farmaceutycznego. Z wieloletniego monitoringu ryn-
ku aptecznego wynika wniosek, że nieprawidłowości i zagrożenia dla 
zdrowia i życia pacjentów występują głównie jako skutek bezkarnego 
nieprzestrzegania Prawa Farmaceutycznego i Ustawy o Bezpieczeń-
stwie Żywności i Żywienia. W celu zapewnienia przestrzegania prawa 
i dobrych praktyk związanych z rynkiem farmaceutycznym konieczna 
jest nowelizacja regulacji formalnoprawnych oraz przeprowadzenie 
efektywnych, skutecznych działań korygujących i profilaktycznych 
w instytucjach odpowiedzialnych za nadzór, kontrolę i egzekwowanie 
prawa. 

Celowe jest:
•  przyznanie farmaceutom wyłącznego prawa do większościowe-

go udziału w aptekach;
•  egzekwowanie limitu 1% aptek sieciowych;
•  uregulowanie sprzedaży suplementów diety;
•  rozszerzenie zakazu reklamy aptek i leków RX o zakaz reklamy 

leków OTC i suplementów diety;
•  wycofanie leków ze sprzedaży pozaaptecznej;







Leki z natury skuteczne

Tabletki uspokajające Labofarm®

  Lek tradycyjnie wskazany w przejściowych, łagodnych 
    stanach napięcia nerwowego oraz okresowych 
    trudnościach w zasypianiu. 

Produkt złożony. Tabletka. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki leku.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskaza-
niami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Tabletki przeciw niestrawności Labofarm®

Senefol®

Tradycyjnie wskazany w dolegliwościach związanych z zaburze-
niami procesu trawienia, takimi jak: uczucie pełności w żołądku, 
wzdęcia, zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

Produkt złożony. Tabletka. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korę kruszyny lub związki antranoidowe, 
korzeń mniszka lub inne rośliny rodziny astrowatych (Asteraceae, dawnej złożonych - Compositae), a także 
nadwrażliwość na którykolwiek z pozostałych składników leku, niedrożność, zwężenie lub atonia (zastój) 
jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, schorzenia zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodzieją-
ce zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieustalonej etiologii, stan odwodnienia połączony z utratą elektro-
litów niedrożność lub zwężenie dróg żółciowych, choroby wątroby, kamica żółciowa, czynna choroba wrzo-
dowa, żołądka i dwunastnicy, inne choroby dróg żółciowych. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

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

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

Quecor 

® – lek na biegunkę

– ziołowy lek na zaparcia

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

Lek zwalcza biegunkę działając:  ściągająco  
 przeciwzapalnie  przeciwdrobnoustrojowo

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

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

  Zwiększa perystaltykę jelit
  Działa w jelicie grubym, w miejscu dolegliwości
 Efekt przeczyszczający w odpowiednim czasie,  
    po 8-12 godz.

lek, a nie suplem

ent diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane 

dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 

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

niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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KonFerencje

•  reorganizacja pracy komisji ds. [produktów z – E.R.D.] pogra- 
nicza;

•  przywrócenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych 
listy surowców mogących wchodzić w skład leków lub suple-
mentów diety.

Odpowiednia Polityka Lekowa Państwa oraz Prawo farmaceu-
tyczne zapewnią stabilny rozwój krajowego rynku produktów leczni-
czych, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności eksportu polskich 
leków, wzmocnią rodzinne apteki i przywrócą aptekom właściwą rolę 
w zaopatrzeniu farmaceutycznym1.

 
Przygotowano i sygnowano również list poparcia dla Naczelnej Izby Apte-

karskiej w dążeniach do wzmocnienia pozycji farmaceutów jako podmiotów 
profesjonalnie działających na rynku farmaceutycznym. List został skierowany 
do Prezes NRA mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej.

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

1 Całość apelu dostępna na stronie PRLR: http://prlr.pl/index.php, dostęp: 15.02.2017.

Przypominamy wszystkim osobom,  
które posiadają prawa wykonywania zawodu ze starymi 
numerami (tj. wydane do 2004 roku) i nie uzupełniły ich  
o nowy numer, że powinny zgłosić się z książeczką PWZ  

do biura Izby w celu dokonania aktualizacji. 

Informujemy jednocześnie, że właściwy numer prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty można sprawdzić na stronie 

Centralnego Rejestru Farmaceutów:

https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search.
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Książka objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
Farmakoterapia w geriatrii nie jest typowym podręcznikiem farmakologii 

podkreślającym jedynie różnice, jakie występują w leczeniu pacjentów w star-
szym wieku. Podręcznik ten napisany został w większości przez specjalistów 
z różnych dziedzin geriatrii i omówiono w nim rozmaite zagadnienia ściśle zwią-
zane ze starzeniem się i z osobami starszymi:
• przedstawiono podstawowe dane dotyczące diagnostyki oraz postępowania 

z osobami starszymi;
• podano wskazania na temat profilaktyki, a także zalecenia pozamedyczne do-

tyczące odpowiedniej diety, zmniejszenia masy ciała, fizykoterapii oraz terapii 
zastępczej pozwalającej uniknąć przyjmowania leków, co jest niezwykle waż-
ne przy zapadalności osób starszych na wiele różnych chorób i polipragmazji;

• zasadniczą część poświęcono farmakoterapii chorób typowych dla osób star-
szych, takich jak nagłe upadki czy osteoporoza;

• opisano rolę farmaceuty w hospicjum i zadania medycyny paliatywnej;
• zwrócono uwagę na atypowe objawy mogące wystąpić u osób starszych;
• podkreślono konieczność indywidualnego traktowania starszego pacjenta.

Zamówienia książek przyjmuje:
MedPharm Polska Sp. z o.o.
Tel. 71 / 33 50 360
info@medpharm.pl
www.medpharm.pl
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Znani apteKarZe

Anna Gaudnik

Panią mgr farm. Annę Gaudnik poznałam przez brata, gdy prowadził serwis 
komputerów w Jej aptece. Wiedziałam, że jest poetką, fotografuje, maluje, udzie-
la się społecznie. Na centralnych obchodach jubileuszu samorządu aptekarskie-
go zaprezentowała swoje prace: Spacer, Jaworki, Odbicie ogromu.

Ponieważ na łamach naszego biuletynu przedstawiamy sylwetki aptekarzy, 
którzy – obok wykonywania zawodu – realizują się w innych dziedzinach życia… 
pomyślałam, że właśnie osobę Pani Anny powinnam przedstawić aptekarzom – 
czytelnikom biuletynu. 

Kiedy obejrzałam grafiki powiązane z nazwiskiem Anny Gaudnik, korzysta-
jąc z wyszukiwarki Google, aż się zdziwiłam, ile jest tam informacji. Trudno to 
wszystko zebrać. Okazało się, że pani Ania maluje, zajmuje się grafiką kompute-
rową, pisze wiersze, współpracuje z portalem www.brzesko.ws, zamieszczając 
tam od lat lokalne wiadomości kulturalne, robi zdjęcia i ma ich na niejedną tema-
tyczną wystawę, sama prowadzi swoje spotkania, czyta na nich swoje wiersze. 
Szkoły zapraszają ją do zasiadania w komisjach w czasie konkursów recytator-
skich, zawsze towarzyszy uczestnikom brzeskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w czasie ich występów, podziwiając ich samych i ich opiekunów. Spotyka się 
z przedszkolakami, które potem rozpoznają Ją w aptece, pamiętając nazwisko. 
Bywa w szkołach podstawowych, uświetniając uroczyste apele, a jako studentka 
uczestniczy w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzesku, działającego 
pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo że pracuje w aptece w peł-
nym wymiarze godzinowym, potrafi wygospodarować czas, by pojechać na sesję 
wyjazdową do Krakowa do kościoła św. Piotra i Pawła, żeby zobaczyć wahadło 
Foucaulta, albo do Muzeum Witraży, żeby zobaczyć, jak powstają witraże, bo – 
jak mówi – tego jeszcze nie widziała, „a jest okazja”.

Poprosiłam panią Annę, aby napisała coś o sobie, co pomoże mi przybliżyć 
czytelnikom Jej sylwetkę. Po przeczytaniu tekstu, jaki dostałam, zdecydowałam 
się nie ingerować w jego treść tylko po prostu go zacytować, gdyż tylko oryginal-
ny odda charakter tej niecodziennej postaci:
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Urodziłam się w Brzesku w 1953 roku, w lipcu, i urodziłam się po 
to, by być farmaceutką, aptekarką, pigularką!

Do szkoły podstawowej i liceum chodziłam w Brzesku, a studio-
wałam w Krakowie na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej. Studia 
ukończyłam w 1977 roku (wtedy nosiłam nazwisko panieńskie Czer-
necka). To były najpiękniejsze studia, a po nich najpiękniejsze miejsce 
pracy – apteka.

Prawie 40 lat w zawodzie. Przez 20 lat cudowne miejsce pracy – 
wiejska apteka, gdzie znajomości przeradzają się w przyjaźnie, gdzie 
magister jest wsparciem i powiernikiem, gdzie zaufanie do niego ma 
wartość bezgraniczną, a tym samym odpowiedzialność za zdrowie 
i życie pacjenta jest wpisana w każde słowo do niego skierowane, 
w każde spojrzenie na receptę bez kalkulacji korzystniejszych dla 
apteki odpowiedników. Jestem szczęśliwą kobietą wykonującą swój 
ukochany zawód. Rozmowa z pacjentem jest źródłem refleksji nad 
życiem i naszym w nim miejscem. 

Przyroda ciągle mnie zadziwia i daje przekonanie o pięknie świata, 
które dostrzeżone w biedronce jest równie ważne jak piękno masy-
wów górskich, ale ponad tym wszystkim są Człowiek i nieustanne 
starania o to, by być bliżej, kiedy potrzeba, kiedy smutek. A najpięk-
niejsze to być w jego radości.

Byłam nieco zakłopotana, gdy poproszono mnie, bym napisała 
kilka słów o sobie – to zawsze trudne. Nie przypuszczam, żeby ktoś 
z Państwa posądził mnie o fałszywą skromność, ale tak naprawdę 
nie robię nic nadzwyczajnego, co by mnie wyróżniać miało spośród 
innych koleżanek i kolegów. Radość z tego, co robię, jest już dla mnie 
wielką nagrodą. Czyż nie jest dla mnie największą radością zapisywa-
nie fotografią przeżyć związanych ze zwiedzaniem ciekawych miejsc? 
Wszystkie miejsca są takie – w kraju i za granicą, latem i zimą, wiosną 
i jesienią. A potem opisanie ich rymem, złożenie prezentacji ze zdjęć 
i wyjście z tym do ludzi w czasie spotkań cyklicznych, tematycznych? 
Pisać można o wszystkim, nie tylko o miejscach, w których się było. 
Spotkany człowiek to źródło wiedzy – trzeba tylko nauczyć się czytać 
jego smutek, radość, nauczyć się drogi do niego, bo do każdego prowa-
dzi inna. Zawsze trzeba słuchać, ale nie przez grzeczność, nie przez cie-
kawość, która zaspokojona, zapomina o człowieku i jego problemie –  
trzeba chcieć być z nim i zwyczajnie starać się pomóc. To naprawdę 
nic nadzwyczajnego, bo urodziłam się na tyle wcześnie, że mogłam 
przeżyć wspaniałe relacje z pacjentem bez jego roszczeniowej posta-
wy, bez jego internetowej wiedzy i bez konieczności konfrontowania 
się z jego śmiesznymi teoriami. 
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Mam jednak opowiedzieć nie tylko o tym, że kocham swój zawód, 
ale także o tym, że radość z wykonywanego zawodu daje mi siłę 
i ochotę, aby robić coś więcej.

Spróbuję wyjaśnić, że mój czas poza apteką to czas spędzony na 
tym, co przynosi radość i zadowolenie mnie jako sprawczyni tego 
artystycznego zamieszania i tym, którzy chcą z własnej woli w nim 
uczestniczyć. Są to spotkania poetyckie dla ludzi we wszystkich prze-
działach wiekowych, od przedszkola począwszy poprzez spotkania 
z młodzieżą szkół podstawowych, a skończywszy na spotkaniach ze 
studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematy spotkań podsuwa 
samo życie. 

Cykl spotkań tematycznie związanych z porami roku to wspo-
mnienia z dzieciństwa o zimie i świętach Bożego Narodzenia z szopką, 
turoniem, aniołem i piękną gwiazdą oraz okrutnym Herodem, które 
zapisane są w pamięci na tyle mocno, że w dorosłym życiu mogą, 
zrymowane, cieszyć uczestników spotkań – dzieci i dorosłych. A do-
pełnieniem słowa są rysunki wykonane myszką w komputerze, obra-
zujące tamten świat. Wywołują uśmiech i przywołują wspomnienia 
uczestnikom spotkań. 

Wiosna to Święta Wielkanocne, to święcenie baranka, śmigus-dyn-
gus i strugi wody z wiader, a potem maj z pochodem pierwszomajo-
wym i powiewającymi szturmówkami i maj z majówkami pod figurką 
w scenerii zachodzącego słońca, z odgłosami ptasząt z pobliskiego 
zagajnika. A lato i jesień? Tęsknoty, marzenia, miłość, pragnienia, deli-
katność, tkliwość – to wszystko w rozedrganym gorącym letnim słoń-
cu i w jesiennej scenerii czerwonych klonów i alejkach szeleszczą- 
cych liści.

A mniej romantycznie można powiedzieć tak. Współpracuję 
z Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Łoniowej, gdzie 
każda rocznica związana z życiem patrona jest obchodzona w sposób 
szczególnie uroczysty. Mam zaszczyt prezentować tam swoje wiersze 
poświęcone najpierw Papieżowi Janowi Pawłowi II, a po kanonizacji – 
Janowi Pawłowi II, naszemu wielkiemu świętemu. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku to miejsce, gdzie czuje się 
ciepło i dobro człowieka, gdzie spotkania opłatkowe to spotkania peł-
ne uścisków i szczerych spojrzeń oczu widzących świat dobrym i bez-
piecznym. Tego można się uczyć od ludzi, którzy na zawsze pozostaną 
dziećmi.

Nie sposób opowiedzieć o wszystkich spotkaniach w przedszko-
lach, szkołach podstawowych, gimnazjach, Miejskim Ośrodku Kultury 
i Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. Zawsze 
są one pełne radości, uśmiechu, czasem zadumy i refleksji, nigdy nie 
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trwają dłużej niż godzinę – są krótkie i może w tym tkwi tajemnica: 
ludzie chętnie na te spotkania przychodzą, bo wiedzą, że rodzima 
poetka nie przekarmia ich ani poezją, ani nadmiarem humoru, za to 
zawsze jest ciasto przygotowane przez nią samą i kawa, i herbata, 
i niekiedy coś jeszcze.

Tyle autorka. Niestety objętość biuletynu ogranicza mi możliwość szerszego 
opisania wszystkich aktywności Pani Ani1. Życzę Jej jak najwięcej sił w realizacji 
swoich przedsięwzięć. 

mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

1  Gorąco zachęcam do zapoznania się z nimi choćby za pośrednictwem źródeł interneto- 
wych: M. Bawół, XIII Konkurs Recytatorski „Perły Regionu”, 26.11.2014, http://www. 
brzesko.ws/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&ItemID=7742& 
mid=10640; A. Gaudnik, Spotkanie opłatkowe, 12.01.2012, http://www.brzesko.ws/
DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&mid=10640&ItemID=4808; 
Z. Peters-Musiał, „Śladami Świętych” po Włoszech, 1.12.2009, http://www.brzesko.ws/
DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&ItemID=3118&mid=10640; Sa-
marytańska Federacja Organizacji Pozarządowych, Spotkanie z Anną Gaudnik, 24.02.2016,  
http://www.sfop.org.pl/pl/aktualnosci/spotkanie-z-anna-gaudnik; K. Serbeńska-Biel, 
Spotkanie poetów brzeskich, 22.01.2010, http://www.brzesko.ws/DesktopModules/
Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&ItemID=3191&mid=10640; Spotkanie z Anną, 
19.09.2015, http://www.bibliotekabrzesko.pl/aktualnosci/352/spotkanie-z-anna.
html, dostęp: 15.02.2017; V Miesiąc Papieski w Bibliotece, 7.10.2016, http://www.bi-
bliotekabrzesko.pl/aktualnosci/440/v-miesiac-papieski-w-bibliotece.html; Warsztat 
Terapii Zajęciowej – Brzesko, http://www.wtzbrzesko.pl/index.php?strona=akt2012; 
E. Zydroń, Wieczór autorski Anny Gaudnik, 21.10.2012, http://www.brzesko.ws/Desktop 
Modules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&ItemID=5513&mid=10640, dostęp 
(wszystkie wymienione źródła): 15.02.2017.

Anna Gaudnik licytuje obraz Chwila 
zadumy – Jan Paweł II wyszywany 
haftem krzyżykowym przez Kingę 
Maklas podczas XIII Aukcji Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Brzesku
Fot. Jerzy Gaudnik
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Z histori i  aptekarstwa

tablica pamiątkowa  
tadeusza Pankiewicza

W dniu 29 grudnia 2016 roku miało miejsce uroczyste odsłonięcie pamiątko-
wej tablicy Tadeusza Pankiewicza na elewacji budynku przy pl. Bohaterów 
Getta, w którym mieściła się jego apteka Pod Orłem (obecnie oddział Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa). Odsłonięcia tablicy dokonał poseł PO Bogusław 
Sonik – przewodniczący Stowarzyszenia Maj 77, które zainicjowało to przedsię-
wzięcie przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Apteka Pod Orłem jako jedyna placówka tego typu w zakładanych przez 
Niemców gettach w Europie była prowadzona przez nie-Żyda. Dzięki niezwykle 
odważnej postawie jej właściciela apteka stała się miejscem udzielania pomocy 
wielu Żydom. Pankiewicz pomagał im w ucieczkach, dostarczał żywność i bez-
płatne leki, ukrywał osoby wyznaczone do wysiedlenia, był powiernikiem ich 
ostatnich dyspozycji skierowanych do rodziny. W aptece skrywano dokumenty 
i prace naukowe Żydów, a nawet kilkanaście tor. Tam też odbywały się tajne 
spotkania krakowskich intelektualistów z ich żydowskimi przyjaciółmi.

Tadeusz Pankiewicz (1908–1993), rodem z Sambora, syn aptekarza Józefa 
Pankiewicza, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, człowiek o rozległych za-
interesowaniach, podróżnik, przyjaciel artystów i literatów, w 1941 roku podjął 
starania o kontynuację prowadzenia swojej apteki, która znalazła się na terenie 
getta. Wtedy chciał ratować „rodzinny biznes”, ale z czasem stał się bohaterem, 
choć nigdy o sobie tak nie mówił, zachowując skromność do końca swoich dni. 
Aptekę prowadził jeszcze kilka lat po wojnie. W 1951 roku po nacjonalizacji sek-
tora aptecznego został kierownikiem własnej apteki, a dwa lata później uzyskał 
przeniesienie do apteki przy ul. 29 Listopada.

W 1947 roku opublikował wspomnienia pt. Apteka w getcie krakowskim1, 
które okazały się niezwykle cennym zapisem wydarzeń z getta. Świadczą o tym 
kolejne edycje książki, m.in. w kilku językach obcych. 

Tadeusz Pankiewicz był wielokrotnie odznaczany przez władze miasta Kra-
kowa oraz władze państwowe. W 1983 roku docenił go także izraelski Instytut 

1  T. Pankiewicz, Apteka w getcie krakowskim, nakładem Instytutu Wydawniczego „Świat 
i Wiedza”, Kraków, cop. 1947.



Farmacja KraKowsKa  1 / 201740

Z Histori i  aptekarstwa

Jad wa-Szem, który przyznał mu najwyższe odznaczenie za pomoc Żydom w cza-
sie holocaustu – medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 

W tym samym roku w miejscu dawnej apteki Pod Orłem utworzono izbę 
pamięci, nazywaną Muzeum Pamięci Narodowej przy Domu Kultury Podgórze. 
Obecnie jest to oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Warto wspo-
mnieć, że w 2001 roku Bogusław Sonik jako przewodniczący małopolskiego 
sejmiku podjął działania na rzecz upamiętnienia krakowskiego getta i apteki 
Pod Orłem. W tej sprawie zwrócił się m.in. do Romana Polańskiego, który w od-
powiedzi przeznaczył swoją nagrodę pieniężną (100 tys. zł) otrzymaną od Fun-
dacji Kultury Polskiej na zorganizowanie muzeum w dawnej aptece Pod Orłem. 
W 2004 roku 40 tys. dolarów na ten cel przekazał Steven Spielberg.

Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy Bogusław Sonik powiedział: „Ap-
teka Pod Orłem była w getcie krakowskim oazą w morzu śmierci, namiastką 
normalnego życia. […] Zależało mi, aby Tadeusz Pankiewicz figurował tutaj, na 
honorowym miejscu. W pełni na to zasłużył i wszyscy, którzy będą odwiedzać 
to miejsce, zwrócą uwagę na jego historię”. Głos zabrał również Michał Nieza-
bitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: „Pamięć może być 
balastem, ale też siłą życiodajną. To miejsce musi być miejscem żywej pamięci. 
Mam przekonanie, że słowo i wizerunek zamieszczone na tej tablicy będą budo-
wać pamięć żywą. Okna apteki Pod Orłem w czasach, kiedy swą misję prowadził 
Tadeusz Pankiewicz, były oczodołami pełnymi łez. W tej chwili mamy nadzieję, 
że te okna są oczodołami nadziei. Świadectwem nadziei na to, że to, co tutaj się 
wydarzyło, nie wydarzy się ani w tym mieście, ani w żadnym innym”. 

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Tablica upamiętniająca 
Tadeusza Pankiewicza
Fot. Iwona Dymarczyk
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Dietetyka – wybrane zagadnienia, 
cz. XVI

Postępowanie dietetyczne w chorobach górnego odcinka 
przewodu pokarmowego

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną na łamach poprzedniego numeru „Farma-
cji Krakowskiej” rozpoczynamy przegląd najczęściej spotykanych zaleceń diete-
tycznych w chorobach przewodu pokarmowego. W cyklu „Dietetyka – wybrane 
zagadnienia” problematyka ta pojawiała się już dwukrotnie. W numerze 2/2016 
omówione zostało postępowanie dietetyczne w zatruciu pokarmowym, charak-
teryzujące się modyfikacją konsystencji przyjmowanych posiłków, począwszy 
od diety płynnej poprzez płynną wzmocnioną, na diecie papkowatej i klasycznej 
lekkostrawnej kończąc. Z kolei w numerze 3/2015 przedstawiłem zagadnienie 
profilaktyki i żywienia w chorobach jelita grubego, tj. zaparciach, uchyłkach 
jelita grubego oraz nowotworze okrężnicy. Jak pamiętamy, w przypadku profi-
laktyki wszystkich tych chorób opierało się ono na zwiększonej podaży błonnika 
pokarmowego.

W niniejszym opracowaniu zwrócę uwagę na postępowanie w najczęstszych 
problemach chorobowych z górną częścią przewodu pokarmowego, poczynając 
od schorzeń jamy ustnej i gardła, na żołądku kończąc.

Choroby jamy ustnej i gardła

Najczęstszymi schorzeniami jamy ustnej są stany zapalne, afty i choroby przyzę-
bia, towarzyszące m.in. spadkowi odporności, powikłaniom antybiotykoterapii 
i chemioterapii, będące wreszcie wynikiem nienależytego zachowania zasad 
higieny, w tym higieny uzębienia. Nasi pacjenci bardzo często skarżą się na takie 
problemy i w aptekach poszukują preparatów znieczulających, ściągających i od-
każających, w postaci płynów czy maści do stosowania na błony śluzowe. Rów-
nolegle do ich ekspediowania powinniśmy przekazywać poradę, że dolegliwości 
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znacznie można zmniejszyć, stosując diety o zmodyfikowanej konsystencji: 
papkowatą lub płynną wzmocnioną1. Spożywane produkty, niezależnie od kon-
systencji, nie powinny drażnić błon śluzowych pod względem mechanicznym, 
chemicznym i termicznym. Wykluczone są zatem produkty i potrawy dające 
twarde kęsy pokarmu, o szorstkiej powierzchni, kwaśne, słone i odbiegające od 
przedziału temperatury pomiędzy temperaturą pokojową a temperaturą ciała 
ludzkiego. Ponadto zaleca się, by w chorobach przyzębia spożywać pokarmy 
zawierające odpowiednie ilości białka, soli mineralnych i witamin.

Bardzo podobne zalecenia dietetyczne przyjmuje się w stanach chorobo-
wych kolejnego odcinka przewodu pokarmowego – gardła. W stanach zapalnych 
gardła i migdałków również powinniśmy zalecać naszym pacjentom, aby unikali 
spożywania pokarmów zarówno bardzo zimnych, jak i bardzo gorących. Istotne 
jest, by zwracać uwagę, że chorobowo zmienione miejsca są też podrażniane 
przez dym tytoniowy i alkohol, często stosowany nierozsądnie do „odkażania” 
gardła. Podobnie drażniąco działają lotne związki chemiczne, zatem niewskaza-
ne będą aromatyczne przyprawy i posiłki nimi przyprawione.

Choroby przełyku

W postępowaniu dietetycznym w schorzeniach przewodu pokarmowego dieto-
terapia chorób przełyku zajmuje miejsce szczególne. Pomimo ogromnego zróż-
nicowania dolegliwości – począwszy od zaburzeń czynnościowych, takich jak 
stany skurczowe górnej części przełyku występujące u osób histerycznych i ner-
wowych, objawiające się dokuczliwym uciskiem zlokalizowanym za tchawicą, po 
stany nadmiernej kurczliwości w okolicy wpustu, będące najczęściej rezultatem 
nerwic wegetatywnych – postępowanie dietetyczne jest bardzo podobne. 

Schorzenia przełyku są stosunkowo częste, nierzadko również są błędnie 
diagnozowane jako problemy z innymi narządami, np. sercem. Objawami ich 
są najczęściej bóle w dołku podsercowym lub za wyrostkiem mieczykowatym 
mostka. Dolegliwości te nasilają się po spożyciu nawet niewielkich ilości pokar-
mu, a swobodne połykanie kęsów sprawia duże trudności. Dodatkowo pokarm 
może zalegać w przełyku, prowadząc w skrajnych sytuacjach do wymiotów. 
W sytuacji, w której stany skurczowe zwieracza przełyku utrzymują się długo-
trwale, zalegający pokarm prowadzi do atonii przełyku, jego rozszerzenia i do 
zmian nieżytowych błony śluzowej.

Zalecenia w stanach skurczowych przełyku to na pierwszym miejscu unika-
nie prowokujących je stanów napięcia nerwowego. Bardzo istotną rolę odgrywa 

1  Więcej na ten temat w numerze 3/2014 „Farmacji Krakowskiej”.
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dietoterapia, w której zaleca się stosowanie diety płynnej wzmocnionej i papko-
watej w stanach zaostrzenia choroby. 

W bardzo rozległym spektrum przypadków, z jakimi w swej codziennej 
praktyce ma do czynienia aptekarz, częstokroć pojawiają się pacjenci ze sta-
nami zapalnymi przełyku wywołanymi przez czynniki termiczne (oparzenia), 
chemiczne (np. żrące substancje chemiczne) i biologiczne (zakażenia bakteryjne 
i grzybicze). Niezależnie od przyczyny manifestują się one zwężeniem przełyku 
oraz trudnościami w połykaniu, zwłaszcza dużych kęsów. Samemu zaś poły-
kaniu towarzyszy dotkliwy ból. Postępowanie dietetyczne przebiega wówczas 
dwutorowo: z jednej strony, aby nie prowokować bolesności, stosuje się diety 
papkowate lub półpłynne, z drugiej zaś – rodzaj przyjmowanego pokarmu może 
mieć charakter leczenia objawowego. W takim przypadku jak najszybciej podaje 
się zimne płyny, np. wodę, mleko, herbatę, które łagodzą ból i ograniczają niepo-
żądane efekty.

Bardzo często występującą chorobą przełyku jest tzw. choroba refluksowa, 
czyli podrażnienie przełyku kwaśną treścią zarzucaną z żołądka. Objawia się ona 
charakterystycznym piekącym bólem za mostkiem; dolegliwość ta zwana jest 
popularnie „zgagą”. W terapii tego schorzenia rola aptekarza objawia się w spo-
sób szczególny. To właśnie w aptece większość pacjentów uzyskuje dostępne 
bez recepty leki łagodzące objawy tego schorzenia: inhibitory pompy protono-
wej, blokery receptora histaminowego H2 oraz preparaty zobojętniające. Ekspe-
diujemy je często bezkrytycznie, wyłącznie na podstawie żądania pacjenta, bez 
uprzedniego zasięgnięcia informacji dotyczącej choćby dotychczasowego okresu 
ich stosowania i sposobu odżywiania. Tymczasem pierwszy krok, zamiast wy-
dania leku OTC, powinna stanowić edukacja pacjenta w zakresie modyfikacji 
stylu życia i konieczności wdrożenia dietoterapii, uznawanej coraz częściej za 
postępowanie pierwszorzędne. Tak zdobywamy głębokie zaufanie pacjenta, 
udowadniając, że najważniejsze jest dla nas jego zdrowie, a nie nasz interes eko-
nomiczny! Umiejętnie prowadzona dietoterapia, a następnie dietoprofilaktyka 
choroby refluksowej przełyku przynosi efekty znacznie przewyższające leczenie 
farmakologiczne. Może się zatem stać znakomitym polem do popisu dla tych 
wszystkich pracowników aptek, którzy opiekę farmaceutyczną traktują jako 
wyzwanie pozwalające budować autorytet naszego zawodu. 

Przyczyną choroby refluksowej jest najczęściej długotrwale stosowana nie-
właściwa dieta, bogata w słodycze, np. czekoladę, potrawy smażone, tłuste i pi-
kantne, spożywane w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych. Ponadto 
do występowania choroby refluksowej mogą się przyczyniać stres oraz zabu-
rzenia czynnościowe układu pokarmowego. W przebiegu choroby refluksowej 
stosuje się zarówno dietoterapię, jak i dietoprofilaktykę. Charakter leczniczy ma 
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tzw. biała dieta, bogata w mleko i produkty mleczne, ziemniaki, siemię lniane, 
w ograniczonej ilości czerstwe pszenne pieczywo, chude ryby i chudy drób. Die-
ta w terapii choroby refluksowej powinna być łatwostrawna, z ograniczeniem 
substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, a posiłki powinny być 
przyjmowane w niedużych porcjach. Dzięki takiemu postępowaniu uzyskujemy 
szybko znaczną poprawę stanu pacjenta. Równocześnie należy stosować dieto-
profilaktykę, mającą charakter eliminacyjny. Należy unikać: nikotyny, alkoholu, 
kawy, tłuszczów zwierzęcych, smażonych potraw, przypraw, które zaburzają 
czynność dolnego zwieracza przełyku, cytrusów, wyrobów czekoladowych, po-
karmów wzdymających, takich jak cebula, kapusta, groch. Niezwykle istotna jest 
dyscyplina dotycząca pory dnia, w której przyjmowane są posiłki: nie wolno ich 
spożywać wieczorem. Zaleca się także unikanie przyjmowania pozycji poziomej, 
wykonywania głębokich skłonów, noszenia obcisłej odzieży. Pacjenci powinni 
sypiać z całym tułowiem i głową lekko uniesionymi. 

Choroby żołądka

W codziennej praktyce aptekarze spotykają się z dwoma chorobami żołądka, 
którym równolegle do wdrażanej farmakoterapii powinno towarzyszyć postę-
powanie dietetyczne. 

W zapaleniu żołądka, zwanym niegdyś nieżytem lub „katarem żołądka”, 
przebiegającym ze stanem zapalnym błon śluzowych, stosuje się typową dietę 
lekkostrawną2, w której dominującym postępowaniem jest unikanie wszelkich 
smażonych potraw. W stanach o szczególnie ostrym przebiegu, z towarzyszą-
cym bardzo ostrym bólem w lewym podżebrzu, konieczne jest zmodyfikowanie 
konsystencji posiłków w kierunku diety papkowatej, a nawet płynnej wzmocnio-
nej. Łagodzi to dolegliwości, a dodatkowo sprzyja gojeniu zmienionej zapalnie 
śluzówki. Warto zwrócić uwagę, że zapalenie żołądka może być wywołane nie 
tylko błędami dietetycznymi (pokarmy nieświeże, ciężkostrawne, wielokrotnie 
odgrzewane), jak niegdyś sądzono, ale również nagminnym stosowaniem uży-
wek czy leków o działaniu drażniącym żołądek (np. przeciwbólowych). Nieżyt 
żołądka może być także wywołany oparzeniami chemicznymi, promieniowa-
niem rentgenowskim, trującymi grzybami, pokarmami skażonymi pałeczką jadu 
kiełbasianego czy związkami chemicznymi, takimi jak środki ochrony roślin. 
Warto zwrócić uwagę, że o zapaleniu żołądka bardzo często zapominamy i jest 

2  Wszystkie modyfikacje diety lekkostrawnej zostały opisane w numerze 4/2014 „Farma-
cji Krakowskiej”.
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ono błędnie diagnozowane, m.in. jako atak kamicy żółciowej lub nerkowej, stan 
zapalny trzustki czy perforacja (pęknięcie) wrzodu żołądka. 

Kolejnym bardzo częstym schorzeniem żołądka jest choroba wrzodowa. 
Mechanizm jej powstawania nadal jest dyskutowany, przyjmuje się jednak, że 
występuje najczęściej na skutek zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wśród 
innych przyczyn wymieniane są: spożywanie alkoholu, często powtarzane przyj-
mowanie leków przeciwbólowych, takich jak kwas acetylosalicylowy, czy też 
nadmiar żółci przedostającej się z dwunastnicy. Wszystkie te czynniki mogą pro-
wadzić do rozpuszczania warstwy śluzowej pokrywającej żołądek, powodować 
ubytki, a przy długotrwałym narażeniu – rozleglejsze nadżerki. W sytuacji prze-
wlekłego narażenia na czynniki drażniące, np. przy ciągłej konsumpcji mocnego 
alkoholu lub częstym stosowaniu leków przeciwbólowych, powstałe nadżerki 
nie mogą się zagoić i powstaje owrzodzenie, czyli ubytek błony śluzowej wiel-
kości kilku–kilkunastu milimetrów, a nierzadko kilku–kilkunastu centymetrów. 
Jego dalsze powiększanie się obserwujemy m.in. przy niewłaściwym odżywia-
niu, stałym napięciu nerwowym, nieregularnym trybie życia i życiu w pośpiechu. 
Czynniki te mogą prowadzić do perforacji (pęknięcia) wrzodu, pogłębiania się 
niszy wrzodowej, aż po zniszczenie ściany żołądka.

Rozwijająca się choroba wrzodowa początkowo przebiega bezobjawowo, 
a jedyną wskazówką diagnostyczną jest ból w lewym podżebrzu nawracający 
w okresie jesiennym i wiosennym. Chorujący na chorobę wrzodową, z którymi 
bardzo często spotykamy się w naszych aptekach, opisują ten ból jako palący, 
kłujący i kurczowy, przeszywający lub objawiający się jako gniecenie. Zwykle 
pojawia się on od pół godziny do godziny po posiłku. Ból może także być sprowo-
kowany spożyciem kawy, mocnej herbaty, potraw pikantnych, ostrych i kwaś- 
nych, które nasilają dolegliwości. 

Dietoterapia choroby wrzodowej żołądka przynosi znakomite efekty, często 
jednak się o niej zapomina. Zasadniczo wprowadza się postępowanie żywie-
niowe, w którym ograniczeniu ulega wydzielanie kwasu solnego w żołądku. 
Stosuje się zatem pokarmy lekkostrawne o rzadkiej konsystencji, pieczywo 
pszenne (najlepiej z poprzedniego dnia), nabiał chudy. Z diety eliminowane są 
przyprawy. Modyfikuje się ponadto technologie gastronomiczne, wyłączając te 
wysokotemperaturowe (smażenie, pieczenie) i zastępując je najlepiej gotowa-
niem. Zaleca się unikanie kawy i napojów gazowanych. Podaż błonnika, zgodnie 
z zaleceniami diety lekkostrawnej, powinna ulec ograniczeniu, szczególnie zaś 
trzeba wykluczyć owoce z grubą skórką (porzeczki, agrest, winogrona), owoce 
suszone, orzechy, pomidory ze skórką. Błonnik powinien pochodzić z warzyw 
i owoców gotowanych. Ograniczenie dolegliwości uzyskuje się również poprzez 
spożywanie posiłków w małych ilościach, co trzy–cztery godziny, najlepiej 
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w ilości pięć–sześć posiłków dziennie, bez pośpiechu i w miłej atmosferze, co-
dziennie o tej samej porze. Wskazane są zrezygnowanie z używek i ograniczenie 
spożycia soli kuchennej. Temperatura posiłków powinna się plasować pomiędzy 
temperaturą pokojową a temperaturą ciała ludzkiego. 

Także w obrębie początkowego odcinka jelita cienkiego, tuż za odźwierni-
kiem żołądka, może wystąpić choroba wrzodowa – określana wówczas jako cho-
roba wrzodowa dwunastnicy. Przybiera ona najczęściej postać dwóch wrzodów 
na przeciwległych ściankach jelit (są to tzw. całujące się wrzody). Przyczyny 
choroby są zbliżone do przyczyn wrzodów żołądka, podobne są też leczenie 
i wdrażane postępowanie dietetyczne. 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek

Uprzejmie przypominam o obowiązku zaliczenia okresu eduka-
cyjnego przez farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania 
zawodu farmaceuty w 2006 i w 2011 roku, oraz tych, którzy uzyskali 
zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do 
końca 2016 roku. 

Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie 
wpisów w karcie ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu 
dokumentów potwierdzających uzyskanie punktów edukacyjnych. 
Adnotacja o dopełnieniu obowiązku odbycia ciągłego szkolenia jest 
umieszczana w rejestrze farmaceutów. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania okresu edu-
kacyjnego znajdują się na stronie Izby w zakładce „Szkolenia i kon-
ferencje” (http://oia.krakow.pl/pl/szkolenia.html).

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Jak nie suplementy diety, to co?

Suplementy diety są obecnie głównym tematem w czasopismach farmaceutycz-
nych. Opisana już na łamach „Farmacji Krakowskiej”1 szeroko zakrojona akcja 
informacyjna zmierzająca do unormowania polskiego rynku suplementów diety 
przyniosła bardzo szybko wymierne korzyści. Przejawiają się one m.in. coraz 
liczniejszymi głosami apelującymi o kontrolę treści reklam suplementów diety. 
Zwraca się też uwagę na eksponowanie w polityce zdrowotnej prawidłowych 
zachowań żywieniowych, które nie powinny być stosowane zamiennie z przyj-
mowaniem suplementów, jak również na zasadnicze różnice pomiędzy lekiem 
a suplementem diety. Na marginesie lektury tych licznych wypowiedzi z pew-
nością niejeden ich czytelnik zadał sobie pytanie, czy wobec suplementów diety 
istnieje rozsądna alternatywa, która pozwoli np. zwalczać niedobory wybranych 
witamin lub składników mineralnych, a jednocześnie będzie to robić w sposób 
możliwie najbardziej naturalny, do którego nasz organizm jest przyzwyczajony. 
Odpowiedzią na to pytanie jest najnowszy i zdobywający coraz większe uznanie 
trend w przemyśle spożywczym: produkcja żywności funkcjonalnej. 

Definicja żywności funkcjonalnej 

Mieszkańcy krajów wysokorozwiniętych wykazują coraz większą troskę o włas- 
ne zdrowie. Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami2 powinna się ona przeja-
wiać wprowadzaniem właściwych nawyków żywieniowych oraz podejmowa-
niem różnych form aktywności fizycznej. Ma to na celu nie tylko wydłużenie 
życia, ale także poprawę samopoczucia. Według statystyk działania w kierunku 
promocji zdrowego stylu życia z roku na rok się intensyfikują. Wraz z nimi po-
wstają nowe idee mające na celu polepszenie jakości życia człowieka, a równo-
cześnie wywierające pozytywny wpływ na zdrowie publiczne. Jedną z nich jest 

1  M. Cyran, M. Bilek, Suplementy diety – kolejny punkt widzenia, „Farmacja Krakowska” 
2016, nr 3, s. 34–41.

2  Zob. m.in. N. Żurek, Nowa piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, „Farmacja 
Krakowska” 2016, nr 1, s. 47–49.



Farmacja KraKowsKa  1 / 201748

Opieka farmaceutyczna

żywność funkcjonalna – termin wśród konsumentów coraz częściej rozpozna-
walny, jednak nie zawsze trafnie rozumiany. 

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że idea żywności funkcjonalnej 
jest tak stara jak człowiek. Ludzie pierwotni zauważyli bowiem, że konkretne 
produkty pozytywnie wpływają na zdrowie, łagodząc lub eliminując objawy 
schorzeń. Dowodem tego są liczne źródła historyczne oraz tradycyjne zalecenia 
przekazywane z pokolenia na pokolenie. W starożytnej Grecji padły słowa Hi-
pokratesa – ojca medycyny: „Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekar-
stwo Twoją żywnością”. Po dziś dzień stanowią one najbardziej wyczerpującą, 
najpełniejszą definicję żywności funkcjonalnej. Wiele informacji o korzystnych, 
prozdrowotnych właściwościach żywności można także znaleźć w tekstach hin-
duistycznych oraz kanonach tradycyjnej medycyny chińskiej.

W latach 80. XX wieku w Japonii podjęto próby uporządkowania definicji 
żywności o właściwościach prozdrowotnych oraz nadania jej jednolitej, ogólnej 
nazwy. W tym celu rozpoczęto intensywne badania naukowe, polegające na 
przebadaniu konkretnych produktów i ustaleniu, które z nich mają właściwości 
korzystne dla zdrowia człowieka. Głównym założeniem tego pomysłu było stwo-
rzenie koncepcji, która miałaby się przyczynić do ściślejszej kontroli rosnących 
kosztów opieki medycznej, zmniejszenia ryzyka chorób przewlekłych, a zarazem 
wspomagania leczenia choroby wieńcowej, niektórych nowotworów czy otyło-
ści. W wyniku wielu prac i analiz w 1984 roku w Japonii powstała pierwsza na 
świecie definicja żywności funkcjonalnej, określana akronimem FOSHU (Food 
for Specified Health Use). Obejmuje ona produkty, z których usunięto szkodliwe 
składniki (np. alergeny) bądź które wzbogacono w substancje aktywne fizjolo-
gicznie, tak aby otrzymać produkt posiadający odpowiednią wartość odżywczą 
i podnoszący kondycję człowieka.

W Europie kwestia żywności funkcjonalnej pojawiła się dopiero w 1996 roku, 
kiedy komitet ekspertów Unii Europejskiej w wyniku prowadzonego projektu 
FUFOSE (Functional Food Science in Europe) wcielił w życie definicję, według 
której żywność może być uznana za funkcjonalną tylko wtedy, gdy udowod-
niono jej korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt 
odżywczy, a wpływ ten polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia 
lub zmniejszaniu ryzyka chorób. Niesłychanie istotne w odróżnieniu od su-
plementów diety mających postać leku jest to, że żywność funkcjonalna musi 
przypominać postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne oddzia-
ływanie w typowo spożywanych ilościach. Zatem zgodnie z definicją FUFOSE 
żywność funkcjonalna to produkty spożywcze normalnie przyjmowane z dietą. 
To nie tabletki czy kapsułki, ale część składowa prawidłowej, codziennej diety, 



49Farmacja KraKowsKa  1 / 2017

opieKa Farmaceutyczna

optymalnie – produkty, które konsument jada najczęściej, zatem m.in. pieczywo, 
produkty mleczne, mięsne, napoje. 

Podwyższona jakość zdrowotna żywności funkcjonalnej wynika głównie 
z obecności w jej składzie substancji bioaktywnych, wzmagających pożądany 
przebieg przemian metabolicznych, oraz z optymalnej fizjologicznie proporcji 
poszczególnych składników. Zgodnie z definicją FUFOSE korzystne oddzia-
ływanie zdrowotne żywności funkcjonalnej powinno być udokumentowane 
badaniami klinicznymi prowadzonymi na ludziach, do których diety włączono 
badany produkt spożywczy. Badania te powinny być prowadzone przez nieza-
leżne ośrodki naukowe, obejmować odpowiednio dużą grupę ludzi i trwać wy-
starczająco długo, by zapewnić obiektywne i stabilne rezultaty. Podstawowym 
kryterium definicji FUFOSE są zatem naukowo potwierdzone właściwości pro- 
zdrowotne żywności i one dopiero upoważniają do uznania danego produktu za 
żywność funkcjonalną. 

Wymogi postawione żywności funkcjonalnej przez kryterium FUFOSE istot-
nie odróżniają ją od suplementów diety, pozwalając równocześnie budować 
opartą na niej nowoczesną politykę zdrowotną państwa, a produkcję żywności 
funkcjonalnej uznać za element nowoczesnego pojmowania zdrowia publicznego.

W 2001 roku rząd japoński wprowadził system regulacji dotyczących żyw-
ności funkcjonalnej określonej jako FHC (Food with Health Claims), czyli żywno-
ści ze specjalnymi żywieniowymi deklaracjami. Był to kolejny krok w narzucaniu 
żywności funkcjonalnej ściśle określonych norm i wymogów, gwarantujący jej 
najwyższą jakość i działanie prozdrowotne na organizm człowieka. Zatem wy-
twarzaniem żywności funkcjonalnej i jej prozdrowotnym działaniem nie może 
rządzić dowolność, a ściśle określone zasady, wsparte badaniami naukowymi.

Znakowanie żywności funkcjonalnej

Żywność funkcjonalna musi być znakowana w taki sposób, żeby konsument nie 
został wprowadzony w błąd. Wiadomości przedstawione na etykietach żyw-
ności funkcjonalnej muszą jasno dawać do zrozumienia, że istnieje zależność 
pomiędzy spożywaniem konkretnego produktu a zdrowiem. Nazywane są one 
oświadczeniami zdrowotnymi i zbliżają żywność funkcjonalną bardziej do leku 
aniżeli do suplementu diety. Producent, zamieszczając oświadczenie na produk-
cie, musi ten związek udowodnić. 

Istnieją trzy rodzaje oświadczeń zdrowotnych, które coraz częściej od-
najdujemy na produktach spożywczych. Pierwszym z nich jest oświadczenie 
ogólne typu „wapń konieczny do utrzymania właściwej struktury kości”, które 
może bazować na ogólnie zaakceptowanych danych naukowych lub danych 
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nowo uzyskanych. Kolejne oświadczenia dotyczą zmniejszania ryzyka choroby,  
np. „substancja A obniża poziom cholesterolu, co zmniejsza ryzyko chorób ser-
ca”. Trzeci rodzaj oświadczeń dotyczy rozwoju i zdrowia dzieci. Oceną oświad-
czeń zdrowotnych na poziomie wspólnotowym zajmuje się Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA). Ustano-
wione oświadczenia, w przypadku których uznano deklarowany związek przy-
czynowo-skutkowy pomiędzy żywnością lub jej składnikiem a zdrowiem, można 
znaleźć we wspólnotowym rejestrze prowadzonym i aktualizowanym przez Ko-
misję Europejską na stronie Komisji. Oświadczenia mogą być wykorzystywane 
przez wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym, pod warunkiem że 
spełniają szczegółowe warunki korzystania określone przez EFSA. 

Przykładem oświadczenia zdrowotnego może być np. oświadczenie dla gumy 
do żucia słodzonej 100% ksylitolem. Treść oświadczenia zgodnego ze wskazania-
mi EFSA brzmi: „wykazano, że guma do żucia słodzona 100% ksylitolem redukuje 
płytkę nazębną. Znaczna ilość płytki nazębnej jest czynnikiem ryzyka wystąpienia 
próchnicy u dzieci”. Produkt taki powinien zostać opatrzony także adnotacją do-
tyczącą stosowania. Według EFSA powinna ona brzmieć: „korzystny efekt wystę-
puje w przypadku spożywania 2–3 g gumy do żucia słodzonej 100% ksylitolem 
co najmniej 2–3 razy dziennie po posiłku”. Kolejnym ciekawym oświadczeniem 
jest oświadczenie dotyczące steroli roślinnych i/lub estrów stanoli roślinnych. 
Oświadczenie zaproponowane przez EFSA brzmi: „udowodniono, że sterole ro-
ślinne i estry stanoli roślinnych obniżają/redukują poziom cholesterolu we krwi. 
Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej 
serca”. Informacja dla konsumenta dotycząca warunków stosowania powinna 
brzmieć: „korzystny efekt występuje w przypadku spożywania 1,5–2,4 g steroli/
stanoli roślinnych dziennie” i może się odnosić do tłuszczów do smarowania pie-
czywa, majonezów, sosów sałatkowych i przetworów mlecznych. Powinny one 
zostać dodatkowo opatrzone informacją o stopniu redukcji poziomu cholesterolu 
(7–10%) oraz minimalnym czasie stosowania (2–3 tygodnie). Zwróćmy uwagę, 
że oświadczenia zdrowotne – w przeciwieństwie do ulotek suplementów die-
ty – na podstawie badań naukowych gwarantują konsumentowi prozdrowotną 
skuteczność przyjmowanego produktu spożywczego dokładnie na tej samej za-
sadzie, na której efekt terapeutyczny gwarantuje ulotka leku, włączając w to ilość 
produktu spożywczego, jaka musi zostać spożyta, aby uzyskać określony efekt.

Możliwości płynące ze stosowania żywności funkcjonalnej, jak również życz-
liwe przyjcie jej przez konsumentów spowodowały, że ten segment przemysłu 
spożywczego wart jest obecnie setki miliardów euro w skali świata. Stanowi 
równocześnie przedmiot zainteresowania władz państwowych, ze względu na 
możliwość wykorzystania w nowoczesnej polityce zdrowotnej państwa. 
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Podział i typowe składniki żywności funkcjonalnej

W światowej literaturze przedmiotu można spotkać podział żywności funkcjo-
nalnej ze względu na jej przeznaczenie, skład oraz sposób wytwarzania. 

Produkcja żywności funkcjonalnej może polegać na wyeliminowaniu skład-
ników o szkodliwym lub niepożądanym działaniu. Najczęściej spotykanymi tego 
typu produktami są np. produkty typu light, niskotłuszczowe, bezglutenowe. 
Produkcja żywności funkcjonalnej to również tzw. fortyfikacja, czyli zwiększa-
nie zawartości naturalnie występujących składników lub dodanie składnika 
nieobecnego w danym produkcie. Wśród najpopularniejszych produktów funk-
cjonalnych tego typu, obecnych także na polskim rynku spożywczym, należy wy-
mienić m.in. sól jodowaną, margaryny wzbogacone o witaminy A i D, soki owo-
cowe z dodatkiem witaminy C czy też słodkie pieczywo z wprowadzonymi łatwo 
przyswajalnymi solami potasu i magnezu. W celu poprawy jakości żywności 
i nadania jej prozdrowotnych cech funkcjonalnych stosuje się ponadto działania 
hodowlane (np. specjalne karmienie zwierząt) lub wykorzystuje się możliwości 
inżynierii genetycznej, dokonując zmian cech jakościowych produktów. Tak po-
wstają np. pomidory o zwiększonej zawartości likopenu, owies ze zwiększoną 
zawartością beta-glukanu lub jaja bogate w kwasy omega-3. 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie, żywność funkcjonalną można podzielić 
m.in. na: zmniejszającą ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczynio-
wego, zmniejszającą ryzyko powstawania nowotworów, zmniejszającą ryzyko 
rozwoju osteoporozy, żywność dla niemowląt, dla kobiet w ciąży i karmiących, 
dla sportowców i dla osób w wieku podeszłym. 

Ze względu na skład żywność funkcjonalną dzieli się m.in. na: żywność bo-
gatobłonnikową, ubogoenergetyczną, niskosodową, niskocholesterolową i pro-
biotyczną.

Prozdrowotnych składników żywności funkcjonalnej jest wiele, a każdy 
z nich może nie tylko dodatnio wpływać na zdrowie człowieka, ale również posia-
dać korzystne właściwości technologiczne. Witamina D oraz w wapń dodawane 
są często do produktów nabiałowych, aby zwiększyć ich stężenie oraz polepszyć 
biodostępność. Dodawane np. do margaryn sterole roślinne, których źródłami 
są: kukurydza, soja oraz pszenica, obniżają poziom cholesterolu we krwi. Otręby 
pszenne, wprowadzane np. do wyrobów czekoladowych, zawierają włókno nie-
rozpuszczalne, zmniejszające ryzyko nowotworu okrężnicy i piersi. Antocyjany, 
naturalnie zawarte w owocach, zwłaszcza aronii i porzeczki, dodawane są do 
przetworów owocowych z innych owoców w postaci wytłoków. Dzięki temu 
przetwory z owoców o znikomym potencjale antyoksydacyjnym nabierają do-
datkowych właściwości neutralizujących wolne rodniki i obniżających ryzyko 
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chorób nowotworowych. Istotnymi składnikami żywności funkcjonalnej mogą 
być prebiotyki, a wśród nich oligofruktoza – oligomer zbudowany z 2–10 cząstek 
fruktozy. Otrzymywana jest z cykorii, stanowi substancję słodzącą, zastępującą 
sacharozę i zarazem poprawiającą teksturę np. produktów zbożowych. Równo-
cześnie pełni funkcję prozdrowotną, będąc pożywką dla korzystnej mikroflory 
jelitowej człowieka. 

Do prebiotyków należą też inulina i błonnik pokarmowy, które poza stymu-
lowaniem wzrostu mikroflory jelitowej wpływają dodatkowo na obniżenie stę-
żenia cholesterolu we krwi dzięki przerywaniu krążenia wątrobowo-jelitowego 
kwasów żółciowych. Inulina jest również substytutem cukru i posiada właści-
wości teksturotwórcze, stąd wykorzystywana jest w przemyśle spożywczym 
jako stabilizator oraz zagęstnik. Stosowana może być m.in. w odtłuszczonych 
i bezcukrowych napojach mlecznych fermentowanych, np. jogurtach, w celu 
przywrócenia odpowiedniej konsystencji, pełniąc równocześnie liczne funkcje 
prozdrowotne. Bardzo ważnym składnikiem żywności funkcjonalnej jest błon-
nik pokarmowy, który nie tylko obniża poziom cholesterolu i odżywia mikroflo-
rę jelitową, ale także wypełnia przewód pokarmowy i zmniejsza uczucie głodu. 
Dodatkowymi korzyściami wynikającymi ze stosowania w żywności funkcjonal-
nej błonnika są jego właściwości technologiczne, przede wszystkim wysoka wo-
dochłonność, wykorzystywana np. w produktach mięsnych, w których hamuje 
on wyciek. 

Żywność funkcjonalna w leczeniu i profilaktyce chorób

Możliwości wpływania na zdrowie człowieka wynikające ze zmodyfikowanego 
składu żywności funkcjonalnej są obecnie ogromne. Niniejszy artykuł niech 
zakończy krótki przegląd najczęstszych wskazań do stosowania żywności funk-
cjonalnej. Już pobieżna jego lektura unaoczni Czytelnikowi, że żywność funkcjo-
nalna ma wszelkie podstawy do tego, by się stać ważnym orężem w walce z cho-
robami cywilizacyjnymi. Dodajmy: orężem, którym posługuje się nowocześnie 
funkcjonujące państwo, dofinansowujące np. rozwój zakładów spożywczych 
wytwarzających żywność funkcjonalną czy też udzielające dotacji na dywersy-
fikację zakładów produkujących żywność klasyczną w kierunku produkcji żyw-
ności funkcjonalnej.

Żywność funkcjonalna może być stosowana w leczeniu oraz profilaktyce 
chorób metabolicznych. W dietoterapii miażdżycy wykorzystuje się żywność 
funkcjonalną o obniżonym stężeniu kwasów tłuszczowych i cholesterolu, żyw-
ność niskoenergetyczną, a także niskosodową. Składnikami żywności funk-
cjonalnej stosowanej w dietoterapii miażdżycy mogą być ponadto substancje 
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antyoksydacyjne, błonnik pokarmowy i fruktany, fitoestrogeny oraz niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe. W chorobach układu krążenia zalecana będzie 
taka żywność funkcjonalna, jak: margaryny roślinne z dodatkiem stanoli i steroli 
roślinnych, przetwory mleczne z dodatkiem kwasów omega-3, soki owocowe 
wzbogacone w witaminę C oraz pieczywo o wysokiej zawartości błonnika po-
karmowego, potasu i magnezu. 

W przypadku chorób jelita grubego najważniejszym elementem diety powin-
ny się stać produkty funkcjonalne wzbogacone w prebiotyki oraz napoje mleczne 
probiotyczne. Obecnie na rynku dostępne są różne warianty jogurtów, napojów, 
lodów probiotycznych oraz pieczywa i płatków śniadaniowych z prebiotykami, 
np. inuliną lub błonnikiem pokarmowym. 

Przebieg osteoporozy również w dużej mierze zależy od czynników żywie-
niowych. W tym przypadku żywnością funkcjonalną najlepiej spełniającą swoje 
zadanie są m.in. biszkopty, mleko i produkty mleczne wzbogacane w wapń oraz 
witaminę D, w ilościach wychodzących naprzeciw zwiększonemu zapotrzebo-
waniu. 

Żywność funkcjonalna ma duże zastosowanie w diecie osób cierpiących 
na otyłość. W tym celu na rynku spożywczym popularyzowane są produkty 
funkcjonalne typu light o obniżonej zawartości cukru i tłuszczu oraz produk- 
ty zmniejszające łaknienie, bogate w błonnik. 

Alergie i nietolerancje pokarmowe to coraz częstszy problem. Dla osób bo-
rykających się z tymi problemami powstało wiele produktów klasyfikowanych 
jako żywność funkcjonalna, np. żywność wolna od glutenu, soi lub laktozy oraz 
produkty pozbawione jednocześnie kilku najczęściej alergizujących składników. 

Do żywności funkcjonalnej należą także produkty spożywcze znajdujące 
zastosowanie w stanach przewlekłego zmęczenia, np. napoje energetyzujące, 
do których dodano substancje aktywne, takie jak: guarana, karnityna, kofeina, 
inozytol, tauryna, glukuronolakton, oraz witaminy z grupy B. Jak jednak wiemy, 
ta grupa produktów funkcjonalnych, adresowana pierwotnie do kierowców 
podróżujących w porze nocnej, wykorzystywana jest przez młodzież w sposób 
niemający ze zdrowiem nic wspólnego, działający wyłącznie na jego szkodę. 
Z kolei dla osób borykających się z bezsennością stworzono tzw. nocne mleko, 
bazujące na krowim, ale wzbogacone w serotoninę, lub czekoladki zawierające 
melatoninę oraz kwas gamma-aminomasłowy.

Piśmiennictwo u autorów.
mgr inż. Paulina Brodowska

dr n. farm. Maciej Bilek
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Krakowski Oddział ZZFP

W numerze 3/2016 „Farmacji Krakowskiej” omówiona została działalność 
krakowskiego Oddziału Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego, zrzeszającego właścicieli krakowskich i małopolskich aptek. Organizacją 
opozycyjną, reprezentującą interesy pracowników tychże aptek, był w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego Związek Zawodowy Farmaceutów Pracow-
ników w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający swój Oddział także w Krakowie. 
Dziś, kiedy wszyscy farmaceuci zrzeszeni są solidarnie w izbach aptekarskich, 
trudno nam zrozumieć bardzo ostre konflikty, które targały naszym środowi-
skiem przed kilkudziesięciu laty, a które to konflikty stale wybuchały pomiędzy 
pracownikami i właścicielami aptek. 

Jako członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie powinniśmy 
pamiętać, że kolebką ruchu pracowniczego polskich farmaceutów był właśnie 
Kraków! To tutaj 22 października 1892 roku powstało Towarzystwo „Unitas” –  
jedna z pierwszych organizacji pracowniczych monarchii austrowęgierskiej, 
Jego działalność, dzięki „zespołowi kolegów utalentowanych i przejętych zapa-
łem do pracy”, całkowicie zrewidowała relacje pomiędzy pracodawcami a pra-
cownikami aptek. 

W drugiej połowie XIX wieku praca w aptece trwała kilkanaście godzin dzien-
nie przez cały tydzień, także w niedziele czy święta, pracownik zaś wychodził do 
domu dopiero po zgodzie właściciela apteki. Urlopów udzielano rzadko i tylko 
w wyjątkowych sytuacjach. Znamienne dla sytuacji tej były słowa wypowiedzia-
ne przez jednego z małopolskich aptekarzy, który – jak relacjonowało „Czaso-
pismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” – zmuszał pracowników swej 
apteki do „szynkowania wody sodowej na szklanki, a na przedstawienia czynio-
ne mu z tego powodu odpowiadał: teraz jest magistrów pełno jak psów, ja płacę 
i rozkazuję, więc magister za pieniądze musi zrobić wszystko”. Zachowanie to 
niestety nie było odosobnione. Nie dziwmy się zatem, że pracownicy aptek po-
stanowili we wspólnej organizacji szukać obrony nie tylko własnych interesów, 
ale też godności – osobistej i zawodowej. Takie cele miały właśnie Towarzystwo 
„Unitas” oraz jego organ prasowy – „Kronika Farmaceutyczna”. Apogeum działal-
ności „Unitasu” był słynny strajk farmaceutów w 1902 roku, kiedy to pracownicy 
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galicyjskich aptek zagrozili, że w wypadku odmowy spełnienia ich postulatów 
masowo będą rezygnować z pracy. Upór, solidarność oraz odwaga ćwierci tysią-
ca strajkujących farmaceutów spowodowały, że protest zakończył się sukcesem 
i podpisaniem ugody zbiorowej z właścicielami aptek, zrzeszonymi w Gremium 
Aptekarzy Galicji Wschodniej i Zachodniej. Precyzowała ona m.in. nowy wymiar 
płac dla magistrów farmacji, gwarantowała prawo do dwutygodniowego urlopu 
w ciągu roku i dodatków pracowniczych. 

W dwudziestoleciu międzywojennym, pomimo powstania niepodległej Pol-
ski, konflikty pomiędzy właścicielami aptek i ich pracownikami nie tylko nie 
zanikły, ale wręcz przybrały na sile. W 1919 roku powstał tymczasowy Związek  
Zawodowy współpracowników aptekarskich Rzeczypospolitej Polskiej, prze- 
kształcony wkrótce w Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w Rze-
czypospolitej Polskiej (ZZFP), który interesów szeregowych farmaceutów miał 
bronić przez cały okres dwudziestolecia. Jako ciekawostkę warto dodać, że kra-
kowskie środowisko pracowników aptek skupione wokół „Unitasu” w 1919 roku 
wystąpiło z własnym projektem – utworzenia Związku Organizacji Farmaceu-
tycznych. Nie znalazł on jednak uznania pośród działaczy z byłego zaboru rosyj-
skiego. Pomimo tego w listopadzie 1919 roku Towarzystwo „Unitas” połączyło 
się „z innemi organizacjami farm.[aceutów] pracowników, tworząc jeden Zwią-
zek”. Dawni działacze „Unitasu” wycofali się jednak częściowo ze spraw związ-
kowych. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa magister Zofii Radwańskiej, jed-
nej z najaktywniejszych działaczek zawodowych w Krakowie: „przyzwyczajeni 
do samodzielności nie chcieliśmy jej tracić na rzecz centralizacji, zdając sobie 
sprawę z wielkich różnic dzielnicowych uważaliśmy za racjonalny raczej bar-
dziej luźny związek związków, a przede wszystkim uważaliśmy to co najmniej za 
nieodpowiednie dla nas”. W latach 20. ubiegłego wieku krakowskie środowisko 
działaczy zawodowych nie mogło również zapomnieć władzom Związku Zawo-
dowego, że organ prasowy „Unitasu”, „Kronika Farmaceutyczna”, stał się orga-
nem prasowym całego Związku, a redakcja przeniesiona została do Warszawy.

Swoją działalność ZZFP w dużej mierze oparł na doświadczeniach Towarzy-
stwa „Unitas”. Władze Związku, działając niezwykle sprawnie za pośrednictwem 
Zarządu Głównego, wielokrotnie występowały w sprawach poprawy warunków 
pracy w aptekach i podpisywały w imieniu farmaceutów pracowników danego 
regionu umowy zbiorowe, dzięki którym pracownicy aptek mieli zagwarantowa-
ne płace minimalne, określone warunki pełnienia dyżurów nocnych, korzystania 
z płatnych urlopów. Wprowadzono przerwy obiadowe, spoczynek niedzielny 
i świąteczny. Wszelkimi możliwymi metodami starano się ograniczać bezro-
bocie, szczególnie pośród młodych farmaceutów. Wielokrotnie Związek napo-
tykał w swej działalności bardzo silny opór: władz państwowych, organizacji 
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właścicieli aptek, wreszcie własnych członków. Uciekano się wówczas do straj-
ków, bojkotów koleżeńskich czy piętnowania osób i sytuacji poprzez nierzadko 
przerysowane artykuły publikowane na łamach „Kroniki Farmaceutycznej”.

Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego struktura ZZFP się roz-
rastała, a kolejne oddziały powstawały nawet w niewielkich miastach powiato-
wych. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ZZFP liczył sobie już 24 oddziały. 
Pośród nich Oddział krakowski – wraz z dwoma pododdziałami: w Tarnowie 
i w Rzeszowie – był jednym z najliczniejszych (w 1934 roku miał 300 członków). 
Błędne byłoby jednak mniemanie, że tak duża liczba zrzeszonych pracowników 
wywierała na właścicieli znaczną presję: życie krakowskich i małopolskich 
aptekarzy toczyło się swoim rytmem, odległym od tego z typowych ośrodków 
wielkomiejskich, takich jak: Warszawa, Łódź czy Poznań, gdzie dochodziło do 
bardzo ostrych konfliktów. 

Zarząd krakowskiego Oddziału ZZFP w 1934 roku. Wielokrotni prezesi Oddziału Jan Henoch i Stefan 
Urbański siedzą jako pierwszy i drugi od lewej 
Źródło: „Kronika Farmaceutyczna” 1934, nr 21–22, s. 387.
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Działalność Oddziału krakowskiego ZZFP przez całe dwudziestolecie mię-
dzywojenne oceniana była jako wzorowa pod względem organizacyjnym, a rela-
cje z posiedzeń władz Oddziału zajmowały na łamach „Kroniki Farmaceutycznej” 
nierzadko kilka stron. Stale podkreślano, że następcą Towarzystwa „Unitas” jest 
właśnie krakowski Oddział ZZFP. W 1927 roku, w czasie obchodów trzydziesto-
pięciolecia powstania „Unitasu”, prezes Oddziału ZZFP magister farmacji Józef 
Jancsina mówił: „Zw. Zaw. Krak., to dawne Tow. »Unitas«, […] gdyby nie trud 
i wysiłki naszych starszych kolegów, z których większość już śpi snem wiecz-
nym, nie miało by to przyszłe pokolenie tak silnej organizacji i takich zdobyczy 
moralnych, jakie obecnie posiada”. W czasie wspomnianych obchodów przed-
stawiciel Oddziału Śląskiego ZZFP określił Oddział krakowski jako „najstarszą 
placówkę naszego zawodu”, przedstawiciel zaś Oddziału warszawskiego – jako 
„idealną starszą siostrzycę, pełną przede wszystkim zalet koleżeńskich, energii, 
pracy i wiedzy zawodowej, które my staraliśmy się i staramy osiągnąć”, dodając 
w patetycznym tonie: „bez Krakowa nie byłoby Związku. Wy jesteście pierwszem 
ogniwem, najcenniejszą perłą naszego Związku”. Pozycja krakowskich działaczy 
związkowych uwidaczniała się również w ich roli w Zarządzie Głównym ZZFP 
czy też w powierzaniu im choćby roli przewodniczącego walnego zjazdu delega-
tów oddziałów z całego kraju. 

W relacjach z posiedzeń władz krakowskiego Oddziału ZZFP drukowanych 
na łamach „Kroniki Farmaceutycznej” dominowały przede wszystkim wiadomo-
ści na temat problemów, z jakimi się borykano. Najczęściej, jak w 1934 roku, 
w sprawozdaniach władz Oddziału zwracano uwagę na „ciężki stan finansowy, 
apatyczne ustosunkowanie się członków i brak wyrobienia związkowego”. Kilka 
lat później, w 1936 roku, winą za brak sukcesów władze Oddziału ponownie 
obarczały swych członków, „podkreślając brak zainteresowania kolegów spra-
wami zawodowemi i związkowemi” i „nieregularne wpłacanie wkładek”. 

Samym władzom Oddziału nie można było niczego zarzucić: codzienne dy-
żury w godzinach popołudniowych i wieczornych umożliwiały członkom stały 
kontakt z organizacją związkową, która stwarzała także możliwość uzyskiwania 
pożyczek i wsparcia w wypadkach losowych. Zarząd Oddziału z powodzeniem 
negocjował z krakowskim PPTF umowy w sprawie uregulowania godzin pracy 
aptek, płac minimalnych w zależności od stażu pracy oraz wynagrodzenia za „dy-
żury nocne”. Dzięki Komisji dla Walki z Bezrobociem działającej przy Oddziale 
udzielał on zapomóg dla farmaceutów, którzy utracili pracę. Władze Oddziału 
interweniowały „w sprawie płac kolegów”, zatrudnionych w aptekach Ubez-
pieczalni Społecznej, dzięki czemu do kieszeni członków trafiały pokaźne „wy-
równania […] poborów”. Oddział prowadził ponadto Biuro Pośrednictwa Pracy, 
do którego spływały „zaoferowane” przez właścicieli aptek „posady, na których 
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umieszczano członków Związku”. Wzorem Oddziału warszawskiego próbowano 
także inicjować działalność kulturalną. Stworzono możliwość organizowania 
„wieczorków towarzyskich w lokalu publicznym wynajętym przez Zarząd”, dofi-
nansowano inicjatywę „klubu towarzyskiego”. Członkowie mogli też „uczęszczać 
na przedstawienia teatralne po cenach o 50% zniżonych”. „Kronika Farmaceu-
tyczna” nie informowała jednak o jakimkolwiek odzewie, możemy zatem przy-
puszczać, że starania te kończyły się fiaskiem. Jedynie wycieczka „urządzona na 
wystawę Ceramiki Wschodniej w Muzeum Narodowym” w Krakowie zgromadzi-
ła 15 uczestników, którzy skorzystali „ze znacznej zniżki ceny wstępu”. 

Władze Oddziału krakowskiego, podobnie zresztą jak władze wszystkich od-
działów ZZFP, zwracały uwagę na „kolegów niezrzeszonych”, nienależących do 
żadnej organizacji zawodowej, bo – jak podkreślano w sprawozdaniu władz Od-
działu w 1936 roku – „tylko zbiorowe i solidarne wystąpienie może doprowadzić 
do uzyskania naszych postulatów”. Apelowano zatem „o współpracę wszystkich 
z Zarządem i skłonienie nieczłonków do wstąpienia do Z.Z.F.P.”.

Znamienna dla historii krakowskiego Oddziału ZZFP jest relacja z Walnego 
Zebrania członków Oddziału, które odbyło się 14 marca 1937 roku. Jako przy-
czynę marazmu w działalności Oddziału wskazano wówczas „brak własnego 
lokalu”, co „utrudniało załatwianie bieżących spraw, odbywanie częstych posie-
dzeń i zwołanie w ciągu kadencji Nadzwyczajnych Walnych Zebrań”. Zwrócono 
także uwagę na kłopoty finansowe, z którymi zmagał się Oddział. Były one po-
ważne do tego stopnia, że delegaci krakowskiego Oddziału ZZFP nie byli w stanie 
dotrzeć w komplecie na zjazdy ZZFP, a brali w nich udział wyłącznie ci członko-
wie Oddziału, którzy podróżowali na koszt Zarządu Głównego ZZFP, będąc jego 
członkami. Za jeden z największych sukcesów władze krakowskiego Oddziału 
uznały… „rozłożenie na spłaty długu naszego w Zarządzie”, pomimo bezskutecz-
nych prób walki o jego anulowanie. W cytowanym sprawozdaniu władze Od-
działu przyznawały, że pomimo „starań o nawiązanie kontaktu z właścicielami” 
nie udało się doprowadzić do zerwanej przed kilku laty „umowy zbiorowej”. Za 
„wydatną” uznano jedynie współpracę z Komitetem Domu Farmaceutów, której 
to instytucji historię przedstawiłem w „Farmacji Krakowskiej” 4/2015. Być może 
na znikomą aktywność Oddziału w drugiej połowie lat 30. XX wieku wpływał 
wspomniany już fakt poprawnych relacji z krakowskimi i małopolskimi apteka-
rzami, w przeciwieństwie do stosunków w innych częściach kraju: „parę zatar-
gów kolegów z właścicielami, jakie zaistniały na naszym terenie zlikwidowano 
na korzyść pracowników” – pisano w sprawozdaniu. Ciekawe były postulaty 
Walnego Zebrania wyrażone przez poszczególnych członków. Wzywano m.in. 
Zarząd Oddziału „do poczynienia starań przez Zarząd Główny u odnośnych czyn-
ników, aby przy udzielaniu koncesji na drogerie nie pomijano podań mag. farm.”. 
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Tematem powracającym praktycznie na każdym zebraniu Zarządu krakow-
skiego Oddziału ZZFP była „walka z siłami niefachowymi”, a zatem z pracującymi 
w aptekach osobami nieposiadającymi wykształcenia farmaceutycznego, a od-
bierającymi pracę farmaceutom pracownikom. Warto dodać, że byli to najczę-
ściej krewni właścicieli aptek. „Walka z siłami niefachowymi” polegała ze strony 
ZZFP na publikowaniu na łamach „Kroniki Farmaceutycznej” adresów aptek oraz 
nazwisk i imion pracujących w nich osób bez wykształcenia farmaceutycznego 
oraz na składaniu doniesień do inspektorów farmaceutycznych. 

W tle „walki z siłami niefachowymi” pojawiał się problem bezrobocia po-
śród farmaceutów pracowników. W 1936 roku prezes Oddziału magister Stefan 
Urbański „w obszernym referacie” postulował szereg rozwiązań, które mogłyby 
doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia. Jako historyczną ciekawostkę warto 
je w niniejszym opracowaniu przywołać. Przede wszystkim do ograniczenia 
bezrobocia mogłoby się przyczynić „kreowanie nowych aptek – opróżnione bo-
wiem przez nowych koncesjonarjuszy posady, mogliby objąć koledzy młodsi”.  
Następnie zostały wskazane „zatrudnianie farmaceutów w laboratorjach anali-
tyczno-farmaceutycznych, w hurtowniach, oraz wytwórniach farmaceutyczno-
-chemicznych”, jak również „zwalczanie przekroczeń kompetencji przez dro-
gerje”. Działacze Oddziału zwracali też uwagę na „nadprodukcję w zawodzie” 
i postulowali „ograniczenie liczby słuchaczy” studiów farmaceutycznych. Zwią-
zek Zawodowy wypowiadał się ponadto za „propagandą za powrotem do recep-
tury”, co miało sprzyjać zatrudnianiu w aptekach dodatkowych pracowników. 

Zarząd Oddziału rzadko podejmował stanowcze decyzje. Było tak jednak 
w 1934 roku, kiedy to „zawieszono w prawach członków 149 kolegów, zatwar-
działych dłużników”, niepłacących składek członkowskich.

W kolejnych odcinkach cyklu Organizacje aptekarskie omawiane będą wy-
brane, najciekawsze epizody z działalności krakowskich organizacji aptekar-
skich w dwudziestoleciu międzywojennym. Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” 
dowiedzą się m.in. o strajku krakowskich pracowników aptek w 1921 roku, 
o akcji Oddziału Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego 
zmierzającej do ujednolicenia cen leków w aptekach Krakowa czy też o słynnej 
inicjatywie Oddziału ZZFP wprowadzającej tzw. żetony krakowskie…

Piśmiennictwo u autora.

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

„Wezwanie”. Jak nas powiadomił Rząd Generalnego Gubernatorstwa około 
100 aptek w Dystrykcie Galicja czeka na obsadzenie. Apteki, które obecnie po-
zostają pod zarządem powierniczym, mają być w najkrótszym czasie wydzierża-
wione. Te apteki, które będą potem rozpisane jako koncesje osobiste, mogą być 
przy odpowiednich kwalifikacjach i lojalnej współpracy oddane dzierżawcom 
jako koncesje. Pierwszeństwo mają magistrzy z wieloletnią praktyką, posiada-
jący odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia apteki. Pomocnicy aptekarscy 
z długoletnią praktyką mogą się starać o kierownictwo apteki w małych miejsco-
wościach. Podania z całkowitym życiorysem, napisane po niemiecku pismem ma-
szynowym, należy kierować do Izby Aptekarskiej, Krakau, Wehrmachtstrasse 3.

Przesyłki „express” w Krakowskim. Z powodu ograniczenia ruchu kolejowe-
go nie przyjmuje się przejściowo na dworcach krakowskich paczek pośpiesz-
nych. Towary apteczne i opatrunki wolno jednak nadawać i przesyłać „express”. 
Zaleca się wyraźnie oznaczenie towaru jako takiego.

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 lutego 1942 roku

Ku uwadze! Następujący byli właściciele aptek, pochodzenia aryjskiego, win-
ni się natychmiast zgłosić do Gubernatora Dystryktu Galicja – Oddział Sprawy 
Wewnętrzne we Lwowie. […] Jeżeli zgłoszenie nie nastąpi do dnia 15 marca 
1942 roku, to może zajść obawa, że wymienieni właściciele aptek utracą prawo 
do swoich dawnych aptek, a późniejsze ich roszczenia nie będą brane pod uwagę. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 lutego 1942 roku

Otwarcie Instytutów Farmaceutycznych we Lwowie. Za zgodą Regierung des 
Generalgouvernements, Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht mogą oso-
by nieniemieckie, pochodzenia aryjskiego kontynuować i kończyć swe studia na 
Instytutach Farmaceutycznych we Lwowie. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 marca 1942 roku

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z dawnej apteki

CONF∙ AMECH (Confectio Hamech) – 
konfekt Hamecha; dawna postać leku, 
którą miał wprowadzić arabski medyk 
Hamech. Konfekty otrzymywano przez 
połączenie składników roślinnych z cu-
krem. W XVI wieku znano dwa rodzaje 
konfektu Hamecha: formę maior – zło-
żoną z 28 składników, stosowaną we 
wszelkiego rodzaju wysypkach i zmia-
nach skórnych, oraz formę minor – zło-
żoną z 22 składników, stosowaną jako 
środek przeczyszczający, zalecany też 
w leczeniu melancholii.

V∙ de∙ minio (Unguentum de minio) – maść 
z minią ołowiową. Preparat o działaniu 
przeciwzapalnym, szczególnie ceniony 
w leczeniu owrzodzeń.

Słoje apteczne – albarella, majolika, Włochy (Confectio Hamech – Wenecja lub 
Rzym, XVI/XVII wiek; Unguentum de minio – naczynie sygnowane: Savona XVI/
XVII wiek. Zbiory Muzeum Farmacji UJ CM, kolekcja Mateusza B. Grabowskiego – 
emigracyjnego aptekarza z Londynu przekazana w 1976 roku (nr. inw. MF/5932, 
5923)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.




