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INFORMACJE BIEŻĄCE

Okręgowa Izba Aptekarska w KrakowieOkręgowa 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: Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 174536 1020 2892 0000 5702 0016 1745 

Biuro w Krakowie czynne: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 74477447 

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

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

Wysokość składek członkowskich OIA 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!

Miniony rok był czasem bardzo intensywnych prac 
samorządu zarówno na poziomie rad okręgowych, 
jak i władz naczelnych. Nie sposób nie wspomnieć 
odbytego w Krakowie XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego, którego przewodni temat brzmiał: „Farmacja w Polsce – per-
spektywy nauki i zawodu”. Poprzedni Zjazd PTFarm odbył się w Krakowie 
w 1998 roku. Ten obecny to bardzo ważne wydarzenie naukowe i wielki 
sukces organizacyjny. Jako Okręgowa Rada Aptekarska mieliśmy przyjemność 
współorganizować to przedsięwzięcie. Chciałabym podkreślić, że w czasie 
Zjazdu była możliwość nie tylko podyskutowania o teoretycznych aspektach 
nauk farmaceutycznych, lecz również uczestniczenia w panelach dla aptekarzy 
praktyków dotyczących aktualnej sytuacji farmacji i farmaceutów w Polsce czy 
opieki farmaceutycznej.

Nie bez dumy mogę przyznać, że największym sukcesem obecnych władz 
samorządu aptekarskiego było wprowadzenie przez rządzących zmian w struk-
turze właścicielskiej aptek umożliwiających prowadzenie apteki jedynie przez 
aptekarzy. Zostaliśmy ponadto członkiem Krajowej Organizacji Weryfikacji Au-
tentyczności Leków (KOWAL). Należy zaznaczyć, że rozpoczęto prace nad usta-
wą o zawodzie farmaceuty, egzekucją przepisów antykoncentracyjnych (1%), 
a także płatnymi dyżurami nocnymi. Prowadzone są działania przygotowawcze 
do pilotażu opieki farmaceutycznej. 

Samorząd planuje też w następnym roku kontynuować pracę nad ogranicze-
niem obrotu pozaaptecznego, utrzymaniem zakazu reklamy aptek oraz ograni-
czeniem reklam suplementów diety w mediach. Jak widać, plany są ambitne, ale 
nie nierealne. To od naszej pracowitości, pomysłów i propozycji, które możemy 
przedstawić, oraz konsekwencji w dążeniach będzie zależeć osiągnięcie sukcesu. 
Z wielką satysfakcją muszę przyznać, że członkowie naszej Izby składali kon-
struktywne propozycje zmian ustawodawczych i angażowali się w pracę władz 
naczelnych. Dla mnie było to wielkim wsparciem i powodem do dumy.
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SŁOWO PREZESA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, przed nami Boże Narodzenie i Nowy 
Rok. Oby te święta były dla wszystkich czasem radości i wypoczynku, a 2018 rok 
przyniósł wszystkim sukcesy i spełnienie marzeń.

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Wszystkim farmaceutkom i farmaceutom
członkom naszej Izby życzymy, 

by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były czasem spędzonym w gronie najbliższych, 

a Nowy Rok
przyniósł wiele radości oraz sukcesów 

w życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym.

Okręgowa Rada Aptekarska 
i pracownicy biura Okręgowej Izby Aptekarskiej



7FARMACJA KRAKOWSKA  4 / 2017

OD REDAKCJI

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Intensywnie prowadzone zmiany legislacyjne oraz odbywające się farmaceu-
tyczne konferencje naukowe o ogólnopolskim zasięgu sprawiły, że umknął nam 
bardzo ważny jubileusz: 200-lecie Farmakopei Polskiej. Jako redakcja biulety-
nu „Farmacja Krakowska” śpieszymy nadrobić to niedociągnięcie, publikując 
w numerze syntetyczną informację na wspomniany temat. Pierwszy zbiór wy-
magań jakościowych dla stosowanych specyfików, znany jako najstarsza polska 
farmakopea, ukazał się na terenie Królestwa Polskiego w 1817 roku. Świadczy 
to o wielkim prestiżu zawodu oraz zaangażowaniu farmaceutów w dbałość 
o odpowiednią jakość produktów leczniczych. Myślę, że dla aptekarzy obecnie 
pracujących w zawodzie osiągnięcie, jakim była ta pierwsza farmakopea, może 
stanowić powód do dumy.

W obecnym numerze polecam w szczególności działy:
• Vademecum kierownika apteki – w artykule omówione zostały zadania kie-

rownika apteki ogólnodostępnej wynikające z ustawy Prawo farmaceutyczne 
i rozporządzeń wykonawczych;

• Opieka farmaceutyczna – kolejne opracowanie dotyczące postępowania diete-
tycznego, tym razem w chorobie Parkinsona, a także bardzo ciekawy artykuł 
na temat sodu;

• Co aptekarz wiedzieć powinien – informacja o problematyce zapobiegania 
wprowadzaniu sfałszowanych leków do obrotu oraz tekst poświęcony aktyw-
ności przeciwdrobnoustrojowej produktu leczniczego Tymsal®-Spray.

Wszystkim farmaceutom z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzę odpoczynku i radosnego świętowania w gronie rodzinnym lub wśród 
przyjaciół, a w Nowym Roku – wszelkiej pomyślności.

Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran
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KALENDARIUM

. .   KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

. .  WarszawaWarszawa – posiedzenie Prezydium NRA
. .   KrakówKraków – posiedzenie naukowe PTFarm Oddział Kraków – prezen-

tacja prac farmaceutów do specjalizacji. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

. .   WarszawaWarszawa – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary 
Jękot z Pełnomocnikiem Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacji 
Markiem Wójcikiem. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z dyżu-
rami aptek w dni świąteczne

. .   KrakówKraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Jękot 
z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego XXIII Naukowego 
Zjazdu PTFarm

. .   KrakówKraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Jękot 
oraz Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr. farm. Jerzego Jasińskiego 
z Koordynatorem ds. strategii rynku zdrowia firmy KAMSOFT SA 
dr n. farm. Joanną Paprotną-Kwiecińską w sprawie pilotażu opieki 
farmaceutycznej

. .  WarszawaWarszawa – posiedzenie Prezydium NRA
. .  WarszawaWarszawa – posiedzenie NRA
– . .   Piękna Góra k. GiżyckaPiękna Góra k. Giżycka – VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. 

Regaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym „Łabędzi Ostrów”. 
Organizator: ORA w Olsztynie

. .   BrzeskoBrzesko – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Ję-
kot z Poseł Józefą Szczurek-Żelazko w sprawie dyżurów aptek w dni 
świąteczne

. .   KrakówKraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola farmaceuty 
w procesie leczenia pacjenta”. Organizator: Edukacja i Medycyna we 
współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, OIA w Krako-
wie oraz PTFarm Oddział Kraków. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot

. .  KrakówKraków – kwartalne zebranie aptekarzy
. .  Nowy SączNowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
. .  TarnówTarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
. .  KrakówKraków – posiedzenie ORA
. .  Nowy TargNowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
– . .   KrakówKraków – XVI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” zorga-

nizowana przez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia” oraz 
UJ CM i OIL w Krakowie. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

. .   WarszawaWarszawa – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dyżu-
rów aptek w dni świąteczne. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot
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KALENDARIUM

. .   KrakówKraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Jękot 
i Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr. farm. Jerzego Jasińskiego z Pre-
zesem Farminy Kraków Wojciechem Świderskim w sprawie organi-
zacji Noworocznego Koncertu Aptekarzy w  roku

– . .   KrakówKraków – XXIII Naukowy Zjazd PTFarm. Udział wzięli: Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krako-
wie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Jerzy Jasiński

. .   KrakówKraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Jękot 
oraz Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran 
z przedstawicielami Zarządu Głównego PTFarm

. .   KrakówKraków – panel dyskusyjny „Kształcenie farmaceutów”. Udział wzięła 
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – „Ustawa Apteka dla aptekarza – problemy i pytania” – 
wykład Wiceprezesa NRA mgr. farm. Marka Tomkówa w ramach 
XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm

. .   KrakówKraków – Forum Młodych – studencka sesja naukowa. Udział wzięła 
Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

. .   BydgoszczBydgoszcz – IV Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna połączona 
z Dniem Aptekarza. Organizator: Pomorsko-Kujawska OIA w Byd-
goszczy

. .   Józefów k. Warszawy Józefów k. Warszawy – II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w marato-
nie MTB. Organizatorem zawodów był Hurtap SA przy współudziale 
OIA w Łodzi 

. .  WarszawaWarszawa – posiedzenie Prezydium NRA 

. .   WarszawaWarszawa – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dyżu-
rów świątecznych aptek. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

. .   OpoleOpole – Opolski Dzień Aptekarza w Filharmonii Opolskiej im. Józefa 
Elsnera. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara 
Jękot

. .   KrakówKraków – LXXXIV uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego 
Miasta Krakowa zwołana z okazji przyznania Srebrnego Medalu „Cra-
coviae Merenti” Ojcu Profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczkowskie-
mu OP. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

– . .   KrakówKraków – IX Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna 
„Bezpieczna farmakoterapia” pod patronatem Dziekana Wydziału 
Lekarskiego UJ CM prof. dr. hab. med. Macieja Małeckiego oraz Dzie-
kana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM dr hab. Jacka Sapy, prof. UJ. 
Organizatorzy: Fundacja „Zdrowie i Opieka” oraz Salus International. 
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Temat przewodni konferencji: „Aktualne możliwości terapii biała-
czek i chorób nowotworowych skóry”. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – „  na dobry początek”. Bieg o Puchar Dziekana Wydziału 
Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora UJ ds. CM. Izbę repre-
zentował Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński 

. .   KrakówKraków – uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji -lecia Krakowskiej 
Izby Adwokackiej w Filharmonii Krakowskiej. Udział wzięła Prezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – spotkanie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Pu-
blicznego w Krakowie. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

. .  WarszawaWarszawa – Ogólnopolski Dzień Aptekarza
. .   WarszawaWarszawa – VI Forum Importu Równoległego. Organizator: Stowa-

rzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych. Udział 
wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – szkolenie w siedzibie OIA w Krakowie z procedur wprowa-
dzania ochrony danych osobowych w aptekach

. .   KrakówKraków – konferencja szkoleniowa farmaceutów – Akademii Hasco 
(tematy: „Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego”, 
„Farmakoterapia wybranych chorób skóry” , „Pierwsza pomoc w ap-
tece”). Organizatorzy: Akademia Hasco i OIA w Krakowie

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

. .   WarszawaWarszawa – spotkanie w sprawie pilotażu programu opieki far-
maceutycznej w aptekach. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Joanna Machalska

. .   KrakówKraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Ję-
kot z Dyrektorem Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
w Krakowie Antonim Wiatrem w sprawie kalendarium spotkań z kra-
kowskimi seniorami w ramach programu „Długowieczni”

. .   WarszawaWarszawa – szkolenie dla skarbników, przewodniczących komisji 
rewizyjnych oraz księgowych okręgowych izb aptekarskich. Udział 
wziął Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIA w Krako-
wie mgr farm. Wojciech Stępień 

. .   KrakówKraków – spotkanie w sprawie organizacji Noworocznego Koncertu 
Aptekarzy w  roku. Udział wzięli: Jolanta Suder z Agencji Arty-
stycznej „Violin & Piano”, Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Bar-
bara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński, 
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik, mgr farm. Effiom Uman-Ntuk 

. .   KrakówKraków – spotkanie opiekunów studentów realizujących -mie-
sięczną praktykę w aptece w ramach studiów na kierunku farmacja 
zorganizowane w CM UJ przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego 
UJ CM dr. hab. Jacka Sapę, prof. UJ, i Prodziekana dr hab. Agnieszkę 
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Skowron. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara 
Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, 
Wiceprezes ORA w Krakowie – Małopolski Wojewódzki Konsultant 
ds. Farmacji Aptecznej – płk mgr farm. Jerzy Jasiński

– . .  WarszawaWarszawa – posiedzenie NRA
. .   KrakówKraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe w ramach szkoleń ciąg-

łych farmaceutów zorganizowane przez Hurtap SA wraz z NIA, OIA 
w Łodzi oraz OIA w Krakowie. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – spotkanie z seniorami Krakowa w ramach programu „Dłu-
gowieczni”. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara 
Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, 
Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński, Sekretarz ORA 
w Krakowie mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Teresa Płoszczańska, 
mgr farm. Urszula Bodzoń, mgr farm. Marcin Snoch

. .  KrakówKraków – posiedzenie ORA w Krakowie 

. .   KrakówKraków – spotkanie naukowe kierowników aptek szpitalnych. Udział 
wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran 

– . .   RzeszówRzeszów – konferencja Podkarpacka Jesień Farmaceutyczna. Or-
ganizatorzy: Podkarpacka OIA w Rzeszowie, PTFarm, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, firma Olimp Labs. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

. .   KrakówKraków – wykład Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Jękot 
dla studentów V roku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w ramach 
przedmiotu farmacja praktyczna 
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14 stycznia 2018 roku
o 18.00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego

odbędzie się 

Noworoczny Koncert Aptekarzy „Najpiękniejsze walce świata”

organizowany przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie. 
Najwspanialsze walce wykonają wybitni soliści scen operowych, 

a towarzyszyć im będzie Orkiestra Straussowska „Obligato” 
pod dyrekcją Jerzego Sobeńki 
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Farmakopea Polska – 
200 lat istnienia

W aspekcie historycznym farmakopea (lekospis) to zbiór przepisów na leki obo-
wiązujący każdą aptekę działającą na terenie objętym dozorem państwowym lub 
regionalnym (farmakopee miejskie, wojskowe i szpitalne). Pierwsza farmakopea 
miejska powstała w 1498 roku we Florencji (dla porównania Pharmacopoea 
Cracoviensis ukazała się w 1683 roku). 

Za pierwszy lekospis o zasięgu ogólnopaństwowym uważa się Dispensato-
rium Brandenburgicum (1698), które przedrukowane w Berlinie w 1714 roku 
obowiązywało na terenie całych Prus. Warto podkreślić, że na farmakopei 
pruskiej wzorowano się przy opracowywaniu pierwszej farmakopei polskiej, 
Pharmacopoeia Regni Poloniae (Farmakopea Królestwa Polskiego), wydanej 
w 1817 roku przez Radę Ogólną Lekarską w Warszawie pod auspicjami Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Dyscypliny Społecznej. Lekospis ten składa się 
z trzech części: Materia pharmaceutica, Praeparata et composita oraz Ex tempore 
paranda. Pomimo że obowiązywał wyłącznie apteki w Królestwie Polskim, uwa-
ża sie go za pierwszą oficjalną farmakopeę polską. 

Trzeba wspomnieć o trzech innych farmakopeach: Pharmacopoea Castrensis 
et Nosocomialis Exercitus Nationalis (wojskowa i szpitalna) z 1794 roku, zwana 
farmakopeą kościuszkowską, Pharmacopoea Castrensis Polonica (wojskowa) 
z 1831 roku oraz Pharmacopoea nosocomialis (szpitalna) z 1838 roku.

Już od 1844 roku władze lekarskie Warszawy czyniły starania w kierunku 
wydania drugiej urzędowej farmakopei narodowej, niestety uwarunkowania po-
lityczne uniemożliwiały sfinalizowanie tego zamierzenia. Dopiero w 1937 roku 
opublikowano Farmakopeę Polską II, oczywiście już w języku polskim. Kolejne 
wydania ukazały się w latach: 1954 (FP III), 1965, 1970 (FP IV), 1990–1999 
(FP V), 2002 (FP VI) oraz – na podstawie Farmakopei Europejskiej – 2006–2007 
(FP VII), 2008–2010 (FP VIII), 2011 (FP IX). Obecnie obowiązuje wydana 
w 2014 roku Farmakopea X, składająca się z dwóch tomów i dwóch suplemen-
tów (również w wersji elektronicznej). Obok monografii substancji leczniczych 
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zawiera monografie poszczególnych postaci leków, szczepionek, radiofarma-
ceutyków, odczynników, materiałów opakowaniowych, metod badawczych toż-
samościowych i jakościowych. 

Strona tytułowa pierwszej farmakopei polskiej z 1817 roku ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ CM
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Chociaż farmakopea z definicji stanowi kodeks aptekarza, dzisiaj jej zasięg 
jest o wiele szerszy, wykraczający daleko poza placówki apteczne, ponieważ obo-
wiązuje wszystkich producentów leków. Obecnie aptekarze najczęściej korzysta-
ją z farmakopei przy sprawdzaniu dawek maksymalnych leków recepturowych, 
rozpuszczalności czy w wypadku problemu przy wykonaniu pewnych form le-
ków recepturowych, np. jałowych lub galenowych. Korzystamy z wykazów leków 
bardzo silnie działających, silnie działających i odurzających (wykazy A, B i N).

Różnice między pierwszą polską farmakopeą a jej współczesnym odpowied-
nikiem są wyrazem zmian w polskim aptekarstwie na przestrzeni minionych 
200 lat. 

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Informujemy, 

że 27 stycznia 2018 roku w Istebnej 

odbędzie się 

II Puchar Polski Farmaceutów 

w Narciarstwie Alpejskim 

w kategoriach: 
farmaceuci; przyjaciele farmacji; dzieci i juniorzy; 

puchar rodzin (farmaceuci). 

Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów białego szaleństwa. 

Zapisy i informacje szczegółowe
pod numerem tel. 609 844 410

Przewodnicząca Komisji
ds. integracji środowiska farmaceutycznego

mgr farm. Małgorzata Lelito
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XXIII Naukowy Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego

W dniach 19–22 września 2017 roku w Krakowie, w Auditorium Maximum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył się XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego. Jego temat przewodni brzmiał: „Farmacja w Pol-
sce – perspektywy nauki i zawodu”. Zjazd zorganizowały Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne i Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Colle-
gium Medicum. Współorganizatorem była Okręgowa Izba Aptekarska w Krako-
wie. Patronat honorowy objęli JM Rektor UJ Wojciech Nowak i Minister Zdrowia 
Konstanty Radziwiłł. W skład Komitetu Honorowego weszli: Wojewoda Mało-
polski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezy-
dent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
Bogusław Kośmider i Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-
-Rutkowska.

W czasie Zjazdu odbyły się 4 sesje plenarne, 13 sesji tematycznych oraz sesja 
plakatowa w 11 tematach. Dla aptekarzy praktyków szczególnie ważna była se-
sja plenarna „Kształcenie w obszarze nauk farmaceutycznych”, połączona z pa-
nelem dyskusyjnym. Dzięki współpracy Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kra-
kowie z Komitetem Organizacyjnym w sesji tej mogli wziąć udział farmaceuci 
niebędący uczestnikami Zjazdu. Zaproszenie do wygłoszenia wykładu „Noweli-
zacja ustawy Prawo farmaceutyczne” przyjął Wiceprezes NRA Marek Tomków. 
Na sesji zaprezentowano również wykłady: „Obecne trendy i kierunki kształ-
cenia farmaceutów planowane w najbliższej perspektywie”, „Farmacja w Pol-
sce – perspektywy zawodu”, „Nowoczesne formy kształcenia podyplomowego 
i interdyscyplinarność w pracy farmaceuty”. Z naszej propozycji udziału w sesji 
skorzystało 75 aptekarzy.

Z pozostałych sesji tematycznych ważne dla aptekarzy praktyków były: 
„Opieka farmaceutyczna i prawo farmaceutyczne”, „Praktyczne aspekty zasto-
sowań farmakokinetyki w terapii i badaniach nad lekiem – farmacja klinicz-
na” oraz „Praktyka farmaceutyczna”, na której zaprezentowano opracowanie 
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„Oczekiwania farmaceutów w zakresie edukacji podyplomowej” przygotowane 
przez przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej.

W ostatnim dniu Zjazdu odbyło się Forum Młodych – studencka sesja na-
ukowa. 

Gratulujemy władzom Zarządu Oddziału Krakowskiego PTFarm sukcesu 
organizacyjnego i dziękujemy za owocną współpracę!

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

W związku z uzyskaniem akredytacji na prowadzenie specjaliza-
cji z analityki farmaceutycznej przez Wydział Farmaceutyczny Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie zachę-
cam do składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji. 

Nabory przeprowadzane są przez Małopolski Urząd Wojewódzki 
w Krakowie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych dwa razy do roku:

od 15 listopada do 15 grudnia 
(ogłoszenie wyników do 15 stycznia)

od 30 kwietnia do 31 maja 
(ogłoszenie wyników do 30 czerwca)

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=doskonalenie_kadr_medycznych

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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43rd International Congress 
for the History of Pharmacy, 
Warsaw, 12–15 September, 2017

Po raz pierwszy historycy farmacji z całego świata, zrzeszeni w Międzynarodo-
wym Towarzystwie Historii Farmacji (International Society for History of Phar-
macy – ISHP), spotkali się na Międzynarodowym Kongresie Historii Farma-
cji w Polsce. Tegoroczny Kongres odbył się w dniach 12–15 września 2017 roku 
w Warszawie. Jako miejsce obrad wybrano tzw. Starą Bibliotekę Uniwersyte-
tu Warszawskiego.

Prezydent 43. Międzynarodowego Kongresu Historii Farmacji dr hab. Iwona 
Arabas, prof. PAN, kierowała organizacją tegorocznego spotkania historyków 
zajmujących się dziejami farmacji. Przewodniczącym Komitetu Honorowego był 
prof. dr hab. Janusz Pluta. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodziły: dr Li-
dia Maria Czyż (Sekretarz), dr Elżbieta Rutkowska, dr hab. Bożena Karolewicz, 
dr hab. Ewa Wyka i dr Joanna Giebułtowicz.

Główne tematy spotkania dotyczyły historii zielników, antidotariów, dispen-
satoriów i farmakopei oraz historii organizacji farmaceutycznych.

W 2017 roku mija 200 lat od wydania Pharmacopoeia Regni Poloniae (Var-
soviae 1817), uznawanej za pierwszą narodową farmakopeę polską, a także 
przypada 70. rocznica utworzenia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 
Podczas ceremonii otwarcia Kongresu kwestie związane ze wspomnianymi rocz-
nicami omówiła dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN, w wykładzie inauguracyjnym 
pt. „2017 – the year of two important pharmaceutical anniversaries in Poland”.

W czasie Kongresu odbyło się uroczyste zebranie Międzynarodowej Akade-
mii Historii Farmacji (L’Académie Internationale d’Historie de la Pharmacie). 
W trakcie tego spotkania Wiceprezydent Akademii dr hab. Anita Magowska, 
prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wygłosiła referat pt. „Pharma-
copeia as a mirror of scientific progress and social development”. W tym roku 
do Akademii została przyjęta Przewodnicząca Zespołu Sekcji Historii Farmacji 
PTFarm dr Lidia Maria Czyż. 
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Wykłady wygłoszone podczas pięciu sesji plenarnych Kongresu odnosiły się 
m.in. do historii farmakopei i towarzystw farmaceutycznych, azjatyckiej wiedzy 
medyczno-farmaceutycznej z XVII i XVIII wieku oraz jej współczesnego znacze-
nia. Odbyło się również 16 sesji, podczas których wygłoszono prezentacje ustne, 
a także sesja prezentacji posterów. Wśród nagrodzonych plakatów znalazła 
się praca mgr farm. Iwony Dymarczyk z Muzeum Farmacji Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. The medicines from Dispensatorium V. Cordus 
(1563) and Pharmacopoea J. Placotomus (1560) listed on the majolica cartuches 
in the collection of Grabowski at the Museum of Pharmacy in Cracow, która zajęła 
drugie miejsce. Reprezentanci wielu krajów przedstawiali wyniki swoich badań 
(łącznie zgłoszono 140 prezentacji).

Z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kongresie uczestniczyła też mgr farm. Justy-
na Makowska-Wąs, która zaprezentowała referat „Collections of Department of 
Pharmacognosy, Jagiellonian University” (współautorką pracy była dr hab. Irma 
Podolak).

Kongres był też okazją do uhonorowania zasłużonych historyków farmacji 
różnymi wyróżnieniami. Statuetkę Antoniny Leśniewskiej otrzymały: dr Jadwiga 
Brzezińska – nestorka polskich historyków farmacji, która została także honoro-
wym członkiem ISHP, prof. Christa Kletter (Austria) oraz prof. María del Carmen 
Francés Causapé (Hiszpania). 

Uczestnicy Kongresu mogli zwiedzić nową wystawę Res pharmaceuticae 
w Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej Oddział Muzeum 
Warszawy, wystawę czasową Farmacja na Uniwersytecie, przygotowaną przez 
zespół kustoszy z Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej i Muzeum UW 
w holu Starej Biblioteki UW, a także Dział Starej Książki Medycznej Głównej Bi-
blioteki Lekarskiej w Warszawie. W pamięci uczestników pozostanie zapewne 
oprawa muzyczna Kongresu – utwory Fryderyka Chopina, koncerty skrzypcowy 
i jazzowy.

Kongresy ISHP są organizowane co dwa lata. Kolejny został odbędzie się 
w Waszyngtonie w 2019 roku.

Elżbieta Rutkowska
Zakład Farmacji Stosowanej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
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XVI Ogólnopolska Konferencja 
„Polka w Europie”

W dniach 15–17 września br. miałam przyjemność uczestniczyć w XVI Ogól-
nopolskiej Konferencji „Polka w Europie”. Zorganizowały ją Stowarzyszenie 
„Dziennikarze dla Zdrowia”, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.

W tym roku patronatem honorowym wydarzenie objęli: Główny Inspektor 
Sanitarny, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Pre-
zydent Miasta Krakowa, i Prorektor UJ ds. Collegium Medicum. Uroczyste rozpo-
częcie odbyło się w auli Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12. Tam 
też poprowadzono pierwszą sesję. Tematyka referatów wpisywała się w tego-
roczne hasło przewodnie: „Osiągnięcia współczesnej medycyny i nowoczesnych 
technologii kluczem do zdrowia społecznego”. 

Następnego dnia spotkania odbywały się w Sali Obrad Rady Miasta w Urzę-
dzie Miasta Krakowa. Obok innych wykładów prowadzona była sesja specjalna 
„Czas na czyste powietrze”, na której zaprezentowano m.in. program edukacyj-
ny pod tym samym tytułem realizowany ze środków Narodowego Programu 
Zdrowia.

W ostatnim dniu mogliśmy wysłuchać wykładu „IV Polskie Dni Spirometrii” 
wygłoszonego przez dr. Piotra Dąbrowieckiego w firmie Teva. Następnie uczest-
nicy konferencji zapoznali się z prezentacją o historii firmy i zwiedzali miejsca 
produkcyjne Tevy.

W ciągu trzech dni konferencji dziennikarze zajmujący się problematyką 
medyczną wysłuchali 32 wykładów wygłoszonych przez zaproszonych specja-
listów. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło ponad 90 dziennikarzy z całego 
kraju oraz wielu gości reprezentujących instytucje i organizacje działające w ob-
szarze opieki zdrowotnej. 

Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Ogólnopolski Dzień Aptekarza

11 października 2017 roku w Warszawie odbyły się obchody Ogólnopolskiego 
Dnia Aptekarza. Uroczystość została zorganizowana przez Naczelną Izbę Apte-
karską, pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. 
Dzień Aptekarza związany jest ze świętem Kosmy i Damiana, którzy są uznawani 
za patronów farmaceutów.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice św. Krzyża przy 
Krakowskim Przedmieściu odprawioną w intencji aptekarzy.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Teatrze „Capitol”. Wzięli w nich udział 
m.in.: parlamentarzyści, reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, instytucji pań-
stwowych i środowisk akademickich, działacze samorządów zawodów zaufania 
publicznego oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych.

Zebranych powitała, składając też najlepsze życzenia z okazji święta, Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Po licz-
nych wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości zasłużeni działacze 
samorządu aptekarskiego odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i nada-
wane przez NRA: Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego, tytuły „Strażnika 
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” i wyróżnienia „Mecenas Samorządu 
Aptekarskiego”.

Z wielką satysfakcją informuję, że wśród odznaczonych znaleźli się apteka-
rze z naszej Izby. Brązowe Krzyże Zasługi odebrały: Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Maria Baś (zaległe odznaczenie przy-
znane w 2016 roku). Odznaczenie honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla 
Ochrony Zdrowia” otrzymała mgr farm. Halina Krzystek-Małecka. Medalami 
im. prof. Bronisława Koskowskiego uhonorowani zostali: mgr farm. Maryla Lech, 
mgr farm. Barbara Zakrzewska oraz mgr farm. Wojciech Stępień.

Uroczystość zakończyła się spektaklem Dama bije króla w wykonaniu arty-
stów Teatru „Capitol”. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję!

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński
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VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski 
Aptekarzy

W dniach 7–9 września 2017 roku w Pięknej Górze k. Giżycka odbyły się VI Że-
glarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Organizatorem tradycyjnie była Okręgo-
wa Izba Aptekarska w Olsztynie. Regaty rozegrano na jeziorze Kisajno. Na starcie 
stanęło 20 jachtów, które konkurowały ze sobą w dwóch kategoriach: o Puchar 
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej i o Puchar Prezesa Okręgowej Rady Apte-
karskiej w Olsztynie. Nasza Izba tradycyjnie wystawiła trzy załogi. Biorąc pod 
uwagę pogodę, tym razem można śmiało powiedzieć, że były to zawody tylko dla 
„twardzieli”. W pierwszym dniu regat nastąpiło załamanie pogody, co skutkowa-
ło zimnem, zachmurzeniem, mgłą i deszczem. Natomiast drugi dzień rozpoczął 
się flautą i deszczem. Dopiero przy tzw. długim biegu słoneczko zaczęło wycho-
dzić zza chmur.

Po zaciętej walce mistrzem Polski została załoga Okręgowej Izby Aptekar-
skiej w Łodzi ze sternikiem Wiktorem Napiórą. Zwyciężyła w obu kategoriach. 
Gratulujemy!

Z naszej reprezentacji najlepsze miejsce, siódme, zajęła załoga w składzie: 
Przemek Szybka – sternik, Ania Rowińska, Maryla Petlic-Jedynak, Piotrek Zając. 
Pozostałe załogi, w składach: Maja Janik – sternik, Joasia Piątkowska-Kowalik, 
Zuza i Heniu Kolerowie, Ola Bajołek, Czarek Duliasz oraz Marta Polak – sternik, 
Andrzej Polak, Monika Diejanowa, Basia Pieszczek, Ewa Żółtek, uplasowały się 
w połowie stawki. Zdobyliśmy również nagrodę Fair Play. Ponadto załoga z Mają 
Janik jako sternikiem została uznana za najbardziej rozrywkową załogę na tego-
rocznych regatach. 

Nagrody wręczyli Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska i Prezes ORA 
w Olsztynie Roman Grzechnik. 

Wszystkim żeglarzom gratulujemy sukcesów, a organizatorom – kolejnej 
świetnej, integrującej farmaceutów imprezy.

Skarbnik ORA w Krakowie 
mgr farm. Małgorzata Lelito
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II Mistrzostwa Polski Farmaceutów 
w Maratonie MTB

23 września br. w Józefowie k. Warszawy odbyły się II Mistrzostwa Polski 
Farmaceutów w Maratonie MTB, zorganizowane przez firmę Hurtap SA wraz 
z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna 
Izba Aptekarska, a patronat medialny – „Gazeta Farmaceutyczna”. 

Na starcie maratonu stanęło w tym roku blisko 200 uczestników: farmaceu-
tów, przyjaciół farmacji, producentów oraz dzieci.

II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w MTB uroczyście otworzyli Przewod-
nicząca Komisji ds. kultury, sportu i rekreacji NIA mgr farm. Małgorzata Lelito, 
współorganizator zawodów mgr farm. Wiktor Napióra oraz członek Rady OIA 
w Łodzi dr n. farm. Jan Szuszkiewicz. 

Organizator przygotował dla uczestników dwie trasy. Dzieci miały za za-
danie pokonać dystans 5 km. Mogły to zrobić samodzielnie bądź w asyście 
rodzica, wszystko w zależności od ich umiejętności oraz wieku. Dorośli musieli 
pokonać dystans 15 km podzielony na trzy pętle. Punktualnie o 11.00 z pierw-
szego sektora ruszyli farmaceuci, a minutę po nich – przyjaciele farmacji. Każdy 
z uczestników, który przekroczył linię mety, otrzymywał pamiątkowy medal za 
uczestnictwo w Mistrzostwach, a zwycięzcy poszczególnych kategorii – nagrody, 
puchary, medale oraz dyplomy. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych, 
którzy przyjechali do Józefowa ze swoimi rodzicami startującymi w zawodach. 

Naszą Izbę reprezentowało sześć osób. Wszyscy dzielnie walczyli o dobry 
czas na mecie. W kategorii K5 zwyciężyła Ania Włodarczyk. Gratulacje! 

Organizatorom należą się podziękowania za kolejną bardzo dobrze przygo-
towaną imprezę integrującą farmaceutów, ich przyjaciół i rodziny.

Skarbnik ORA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata Lelito
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Zadania kierownika 
apteki ogólnodostępnej, cz. I

Funkcja kierownika apteki jest wyjątkowa. Obok czynności przewidzianych dla 
farmaceuty jest on odpowiedzialny także za prowadzenie apteki. Przy czym 
obowiązki kierownika wynikają zarówno z ustaw, jak i z rozporządzeń wyko-
nawczych. Część obowiązków jest wymieniona wprost w tych aktach prawnych, 
a część wynika z zadań nałożonych na aptekę. Wielokrotne zmiany prawa powo-
dują, że nawet bardzo doświadczeni farmaceuci mają niekiedy problem z okre-
śleniem całości obowiązków kierownika apteki. Mam nadzieję, że niniejsze 
opracowanie pomoże kandydatom na kierownika apteki w zorientowaniu się 
w obowiązkach i uprawnieniach związanych z funkcją. W tej części skupię się na 
obowiązkach i zadaniach kierownika apteki ogólnodostępnej określonych 
w ustawie Prawo farmaceutyczne1 oraz rozporządzeniach wydanych do tej usta-
wy. W kolejnym numerze biuletynu omówię zadania kierowników aptek ogól-
nodostępnych wynikające z innych ustaw, a także zadania kierowników aptek 
szpitalnych.

W art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne jest powiedziane, że w aptece 
ogólnodostępnej musi być ustanowiony kierownik apteki odpowiedzialny za jej 
prowadzenie. Kierownikiem apteki może być jedynie farmaceuta, spełniający 
wymogi określone w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5–7 ustawy o izbach aptekarskich2 
oraz posiadający odpowiedni staż pracy w aptece. Ustawowy wymóg to pięć lat 
pracy w aptece lub trzy lata pracy w aptece w przypadku posiadania specjalizacji 
z zakresu farmacji aptecznej.

Uwaga:  obecnie obowiązujące prawo nie daje uprawnień kierowniczych osobom 
z trzyletnim stażem posiadającym inne specjalizacje.

1  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 
z późn. zm.).

2  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1496).
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W maju br. Naczelna Rada Aptekarska przyjęła stanowisko w sprawie stoso-
wania przez izby aptekarskie art. 88 ust 2 ustawy Prawo farmaceutyczne w za-
kresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika 
apteki3. 

Funkcję kierownika można pełnić tylko w jednej aptece. Nie można również 
łączyć funkcji kierownika apteki i kierownika hurtowni farmaceutycznej. 

Należy przypomnieć, że pełnienie funkcji kierownika bez odpowiednich 
uprawnień podlega grzywnie4. Przez brak uprawnień należy rozumieć również 
przerwę w wykonywaniu zawodu farmaceuty w aptece przez okres dłuższy niż 
pięć lat w ciągu ostatnich sześciu lat i nieodbycie przeszkolenia uzupełniającego.

Kierownik powinien być obecny w aptece w godzinach jej czynności. Na 
czas swojej nieobecności musi wskazać farmaceutę, który go będzie zastępował, 
i powierzyć mu swoje obowiązki. Jeżeli nieobecność kierownika jest dłuższa niż 
30 dni, to zobowiązany jest on powiadomić pisemnie Małopolskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego (lub wojewódzkiego inspektora farmaceu-
tycznego, na którego terenie funkcjonuje apteka) oraz Okręgową Izbę Aptekar-
ską w Krakowie o powierzeniu zastępstwa. Magister zastępujący kierownika 
apteki przez okres powyżej 30 dni musi posiadać uprawnienia kierownicze. 
Tryb powierzania zastępstwa określa § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki5.

Powiadomienie o zastępstwie musi zawierać:
• imię i nazwisko kierownika apteki;
• imię i nazwisko osoby zastępującej kierownika apteki;
• informacje o spełnieniu przez osobę zastępującą wymogów dotyczących peł-

nienia funkcji kierownika; 
• okres, na który powierzono zastępstwo;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie zastępstwa;
• przyczynę powierzenia zastępstwa;
• datę i podpis kierownika apteki. 

3  Stanowisko Nr VII/1/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w spra-
wie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania 
stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki, http://oia.krakow.
pl/storage/20170529_%20Stanowisko_Naczelnej_Rady_Aptekarskiej_ws_stazu_pracy_
kierownika_apteki.pdf, dostęp: 29.11.2017.

4  Przepisy karne omówiono w: E. Rząsa-Duran (oprac.), Przepisy karne, „Farmacja Kra-
kowska” 2017, nr 1, s. 20–22.

5  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawo-
wych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. 2002 r. nr 187, poz. 1565).
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Do zadań kierownika apteki wymienionych w ustawie Prawo farmaceutycz-
ne należą:
 1. Organizacja pracy w aptece, polegająca m.in. na przyjmowaniu, wydawaniu, 

przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych, prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych 
oraz udzielaniu informacji o lekach. Szczegółowe wytyczne dotyczące przyj-
mowania, przechowywania i identyfikacji produktów leczniczych i wyro-
bów medycznych zawarte są w przywoływanym rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Zasady 
wydawania ich z apteki określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w spra-
wie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych6. 
Szczegółowe wymogi dotyczące sporządzania leków recepturowych, w tym 
warunki, w jakich mają one być sporządzane, zostały już szeroko omówione 
w biuletynie „Farmacja Krakowska”7.

 2. Nadzór nad praktykami studenckimi oraz praktykami techników farmaceu-
tycznych. Sprawowanie nadzoru musi być zgodne z wytycznymi określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w apte-
ce8 oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki 
w aptece przez technika farmaceutycznego9. Należy pamiętać, że wprawdzie 
za przygotowanie harmonogramu i planu praktyki odpowiedzialny jest opie-
kun, ale to do kierownika należy nadzór nad realizacją praktyki. Zrealizowa-
nie całości programu praktyki potwierdza kierownik w dzienniku praktyki 
zawodowej w aptece na podstawie wpisów w dzienniku i opinii opiekuna. 
Jeżeli student realizował program w kilku aptekach, odbycie praktyki po-
twierdza kierownik apteki, w której przebiegał ostatni jej etap. W przypad-
ku techników farmaceutycznych kierownik apteki wydaje zaświadczenie 
o odbyciu praktyki na podstawie wpisów w dzienniku praktyki aptecznej 
technika farmaceutycznego oraz pisemnego stwierdzenia przez opiekuna 
zrealizowania całości programu praktyki. Jeżeli technik odbywał praktykę 

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

7  E. Rząsa-Duran (oprac.), Leki recepturowe, cz. I, „Farmacja Krakowska” 2016, nr 2, 
s. 18–21; E. Rząsa-Duran (oprac.), Leki recepturowe, cz. II, „Farmacja Krakowska” 2016, 
nr 3, s. 18–24.

8  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodo-
wej w aptece (Dz.U. 2009 r. nr 31, poz. 215).

9  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki 
w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz.U. z 2002 r. nr 126, poz. 1082 zm.: Dz.U. 
z 2005 r. nr 122, poz. 1032).
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w kilku aptekach, zaświadczenie wydaje kierownik apteki, w której kończył 
on szkolenie.

 3. Przekazywanie Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych informacji o niepożądanym 
działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Określenie trybu 
i zasad przekazywania informacji oraz formularz zgłoszenia działań niepo-
żądanych znajdują się na stronie Urzędu10.

 4. Przekazywanie organom inspekcji farmaceutycznej informacji o podejrzeniu 
lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla 
niego wymaganiom jakościowym. Zasady postępowania z takimi produkta-
mi leczniczymi i wyrobami medycznymi określa rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania 
i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych11. 
Temat ten był już szczegółowo przedstawiony w biuletynie „Farmacja Kra-
kowska”12.

 5. Zakup produktów leczniczych wyłącznie od podmiotów posiadających ze-
zwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie 
zgodnie z art. 96 ustawy Prawo farmaceutyczne.

 6. Zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu re-
fundacją, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadze-
nie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96 ustawy 
Prawo farmaceutyczne.

 7. Prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób będących personelem 
fachowym (farmaceuci i technicy farmaceutyczni). Ewidencja musi być sporzą-
dzona w księdze zgodnej z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceu-
tów i techników farmaceutycznych13. Wpisu danych do ewidencji kierownik 
apteki dokonuje na podstawie dokumentów potwierdzających dane objęte 

10  Zgłoś działanie niepożądane, 31.03.2016, http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/
monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/zg%C5%82o%C5%9B-dzia-
%C5%82anie-niepo%C5%BC%C4%85dane-0, dostęp: 29.11.2017.

11  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szcze-
gółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2008 r. nr 57, poz. 347).

12  B. Jękot, E. Rząsa-Duran, Wstrzymywanie i wycofywanie z obrotu produktów leczniczych 
i materiałów medycznych, „Farmacja Krakowska” 2013, nr 2, s. 9–12.

13  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru 
prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceu-
tycznych (Dz.U. z 2002 r. nr 187, poz. 1566).
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ewidencją, przedstawionych przez farmaceutę albo technika farmaceutycz-
nego. Każdy wpis ma być opatrzony datą i podpisem kierownika apteki.

 8. Przekazywanie okręgowej izbie aptekarskiej danych niezbędnych do prowa-
dzenia rejestru farmaceutów przewidzianego ustawą o izbach aptekarskich.

 9. Wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczni-
czych po uzyskaniu decyzji właściwego organu – ma być zgodne z przywoły-
wanym już rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia szcze-
gółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych. Do zadań kierownika należy również 
prawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań przy wstrzyma-
niu lub wycofaniu produktów leczniczych, w tym raportów o podjętych dzia-
łaniach zabezpieczających. Dokumentacja ma być przechowywana w aptece 
przez trzy lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 
dokonano wstrzymania lub wycofania14. 

10. Wyłączne reprezentowanie apteki wobec podmiotu zobowiązanego do finan-
sowania świadczeń ze środków publicznych w zakresie zadań realizowanych 
na podstawie przepisów ustawy o refundacji leków środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych15.
Ponadto kierownik apteki zobowiązany jest do prowadzenia (oprócz doku-

mentacji omówionej wcześniej):
• książki kontroli;
• ewidencji recept farmaceutycznych;
• ewidencji realizowanych zapotrzebowań;
• ewidencji wykonanych leków recepturowych;
• ewidencji wykonywanych leków aptecznych, produktów homeopatycznych 

(jeżeli apteka je wykonuje);
• dokumentacji dotyczącej przekazania do utylizacji przeterminowanych, znisz-

czonych lub zafałszowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

14  Zagadnienie szczegółowo zostało omówione w: B. Jękot, E. Rząsa-Duran, Wstrzymywa-
nie i wycofywanie z obrotu…, dz. cyt., s. 9–12.

15  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844).
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Zapobieganie wprowadzaniu 
sfałszowanych leków do obrotu

Rynek farmaceutyczny w ostatnich latach mierzy się z szybko rozwijającym się 
i niebezpiecznym zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych, którego ska-
lę pokazują dane przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia (World 
Health Organization – WHO). Wynika z nich, że nawet 1% lekó w sprzedawanych 
w krajach rozwiniętych może być podrabianych, a aż 50% leków sprzedawa-
nych za pośrednictwem Internetu jest sfałszowanych. Statystyki potwierdzają, 
że fałszowanie leków jest w Polsce narastającym problemem. WHO szacuje, że 
Polacy wydają na sfałszowane leki około 100 mln zł rocznie. Z kolei Komisja Eu-
ropejska wyceniła wartość polskiego rynku podrobionych leków na mniej więcej 
62 mln euro. Jak wynika z oficjalnych statystyk, w 2016 roku Główny Inspektorat 
Farmaceutyczny otrzymał 58 zgłoszeń dotyczących nielegalnego obrotu produk-
tami leczniczymi oraz 18 powiadomień w międzynarodowym WGEO Rapid Alert 
System dotyczących wykrycia nielegalnych leków. Z kolei Służba Celna zatrzy-
mała w ubiegłym roku ponad 18,6 tys. sztuk podrabianych produktów leczni-
czych o wartości przekraczającej 830 tys. złotych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 
2011 roku zmieniła dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodek-
su odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie 
zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalne-
go łańcucha dystrybucji. Rozporządzenie Delegowane Komisji (EU) 2016/161 
z dnia 2 października 2015 roku uzupełniło dyrektywę 2001/83/WE poprzez 
ustanowienie szczegółowych zasad dotyczących umieszczania zabezpieczeń na 
opakowaniach produktów leczniczych. Wdrażanie powyższych przepisów nale-
ży zakończyć do 9 lutego 2019 roku. 

W celu realizacji przepisów tej dyrektywy powołano Europejską Organizację 
Weryfikacji Leków (European Medicines Verification Organisation – EMVO), 
jako wspólną inicjatywę zainteresowanych stron UE, reprezentującą: producen-
tów leków dla Europy (European Federation of Pharmaceutical Industries and 
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Associations – EFPIA; European Association of Euro-Pharmaceutical Companies – 
EAEPC), hurtowników (European Healthcare Distribution Association – GIRP), 
farmaceutów (Pharmaceutical Group of the European Union – PGEU), szpitale 
(European Hospital and Healthcare Federation – HOPE) oraz farmaceutów szpi-
talnych (European Association of Hospital Pharmacists – EAHP). Europejski Sys-
tem Weryfikacji Leków ma zostać wdrożony w całej Europie jako funkcjonalny, 
bezpieczny, internetowy system weryfikacji leków. Na każdym opakowaniu bę-
dzie się znajdować unikalny kod seryjny. 

W Polsce 5 lipca 2017 roku powołano Krajową Organizację Weryfikacji 
Autentyczności Leków (KOWAL), której celem są stworzenie i wdrożenie in-
formatycznego systemu potwierdzania autentyczności produktów leczniczych. 
Obowiązek utworzenia Organizacji wynika z przepisów wspólnotowych, mają-
cych na celu powstrzymanie procederu fałszowania leków, który zagraża zdro-
wiu i życiu pacjentów. Podobne organizacje powstaną we wszystkich krajach 
unijnych. W najbliższych miesiącach KOWAL będzie skupiać swoje wysiłki na 
wyłonieniu dostawcy oprogramowania dla systemu weryfikacji autentyczno-
ści leków. Organizację powołały uprawnione i zobowiązane do tego: Polski 
Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF), Związek Pra-
codawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie 
Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL) oraz Naczelna 
Izba Aptekarska (NIA). 

Wytwórcy będą musieli zapewnić, że w celu umożliwienia weryfikacji auten-
tyczności produktu leczniczego umieszczą na jego opakowaniu unikalny (niepo-
wtarzalny) identyfikator 2D barcode, który będzie zawierał: kod produktu, nu-
mer seryjny, numer związany z refundacją (jeżeli dotyczy), numer serii, termin 
ważności. Powstanie baza danych (repozytorium) zarządzana przez przemysł 
farmaceutyczny. Koszty nowego systemu zabezpieczeń będą pokrywane przez 
podmioty, które posiadają zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych. 
Baza danych będzie musiała gwarantować ochronę danych oraz zapewnić na-
tychmiastową weryfikację autentyczności produktu leczniczego przy jego wy-
dawaniu. 

W rozporządzeniu Delegowanym Komisji (EU) 2016/161 określono sposoby 
weryfikacji zabezpieczeń przez producentów, hurtowników, farmaceutów oraz 
przez właściwe organy. Sposoby te umożliwiają potwierdzenie autentyczności 
każdego dostarczonego opakowania produktów leczniczych zawierających za-
bezpieczenia oraz określają zakres tej weryfikacji. W aktach delegowanych 
określa się wykazy produktów leczniczych, które będą nosiły zabezpieczenia. Do 
przygotowania wykazów stosuje się następujące kryteria: 



FARMACJA KRAKOWSKA  4 / 201734

CO APTEKARZ WIEDZIEĆ POWINIEN

• cena i wielkość sprzedaży produktu leczniczego; 
• wcześniejsze przypadki sfałszowania produktów leczniczych;
• charakterystyka produktów leczniczych;
• ciężar schorzeń leczonych za pomocą tych produktów;
• inne potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Piśmiennictwo u autora.

Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych 
Walenty Zajdel 

����������������������������������

����������������������������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Przypominam, 
że 31 grudnia 2017 roku kończy się 5-letni okres edukacyjny dla 
farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu far-
maceuty w 2007 i w 2012 roku.

Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również oso-
by, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu 
edukacyjnego do końca 2017 roku. 

Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie 
wpisów w karcie ciągłego szkolenia oraz przedłożonych do wglą-
du dokumentów potwierdzających uzyskanie punktów eduka-
cyjnych. 

Szczegóły na stronie: 
http://oia.krakow.pl/pl/szkolenia.html

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Aktywność 
przeciwdrobnoustrojowa produktu 
leczniczego Tymsal®-Spray

Tymsal-Spray jest jednym z produktów najczęściej stosowanych w stanach za-
palnych jamy ustnej i gardła. Uśmierza ból gardła, zmniejsza obrzęk śluzówki, 
ogranicza przekrwienie i zapobiega rozprzestrzenianiu się stanu zapalnego. 
Wykazuje efekt antyseptyczny i ściągający. Przy wczesnym rozpoczęciu leczenia 
produkt może zapobiec konieczności stosowania uogólnionej antybiotykotera-
pii. Wykazuje działanie miejscowe, nie ogólnoustrojowe. Aktywność przeciw-
drobnoustrojowa obej muje szerokie spektrum mikroorganizmów patogennych. 
Produkt nie wywołuje oporności bakteryjnej ani nie przyczynia się do uaktyw-
nienia patogenów oportunistycznych.

Tymsal-Spray jest produktem roślinnym. Wska-
zania do jego stosowania wynikają z długiej tradycji 
stosowania tymianku i szałwii. Aktywność składni-
ków czynnych produktu znajduje potwierdzenie we 
współczesnych badaniach naukowych. Tymsal-Spray 
to lek skuteczny i bezpieczny. Skuteczność produktu 
potwierdzają literatura fachowa, badania oraz opinie 
lekarzy i pacjentów. O bezpieczeństwie świadczy brak 
stwierdzonych działań niepożądanych i interakcji. 
Wyrób jest dostępny na rynku od ćwierćwiecza. Ma 
status produktu leczniczego, a nie parafarmaceutyku. 

Atutem produktu jest dogodny sposób dozowania, 
który umożliwia precyzyjne podanie preparatu na 
śluzówkę jamy ustnej i gardła. Wyrób posiada kate-
gorię leku OTC, tj. dostępnego bez recepty lekarskiej, 
co umożliwia stosowanie go jako szybkiej pomocy tuż 
po pojawieniu się pierwszych objawów chorobowych. 
Jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Jeśli 
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objawy utrzymują się w przeciągu tygodnia stosowania produktu, należy zasięg-
nąć opinii lekarskiej.

Znane są liczne wskazania, inne niż wymienione w drukach informacyjnych 
produktu, tzw. off-label, w tym: zapalenie migdałków, uszkodzenia, podrażnienia 
lub zakażenia dziąseł, afty, pleśniawki, zajady. Wyrób polecany jest także pomoc-
niczo w zapaleniu krtani, zapaleniu zatok, anginie tzw. czerwonej (bez białego 
nalotu). Potwierdzone są również różne specjalistyczne zastosowania w prak-
tyce stomatologicznej, np. odkażanie kanałów korzeniowych podczas leczenia 
endodontycznego. 

Obecność etanolu w produkcie, uzasadniona z punktu widzenia działania an-
tyseptycznego, powoduje jednak ograniczenia w stosowaniu leku. Przez wzgląd 
na brak danych dotyczących bezpieczeństwa preparatu dla kobiet w ciąży oraz 
kobiet karmiących, mając na uwadze potencjalne ryzyko, nie zaleca się stosowa-
nia produktu w tych okresach. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny 
się najpierw skonsultować z lekarzem. Alkohol zawarty w produkcie nie wy-
wiera wpływu na kierowanie pojazdami, ale może zostać wykryty w powietrzu 
wydychanym. Produkt zalecany jest dla młodzieży od 12. roku życia, tak więc 
stosowanie go u dzieci należy każdorazowo skonsultować z lekarzem, który oce-
ni stosunek korzyści aplikacji do ryzyka. Przeciwwskazaniem do stosowania wy-
robu jest także uprzednio znana nadwrażliwość na składniki roślinne produktu. 

Tymsal-Spray zawiera dwie substancje farmakologicznie czynne: wyciąg 
płynny z tymianku (Thymi extractum fluidum) oraz nalewkę z szałwii (Salviae 
tinctura). Stosowanie przetworów tymianku i szałwii ma wielowiekową tra-
dycję, dowiedzioną skuteczność i jest bezpieczne. Znane są szczegółowy skład 
chemiczny ziela tymianku i liścia szałwii oraz ich zastosowanie. W dalszej części 
artykułu omówiona zostanie podstawowa aktywność powyższych surowców 
zielarskich – działanie przeciwdrobnoustrojowe, które zostało potwierdzone 
badaniami na licznych szczepach bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych 
oraz grzybach (zwłaszcza drożdżakach Candida) i wirusach.

Zasadniczym składnikiem czynnym ziela tymianku jest olejek eteryczny 
z tymolem i/lub karwakrolem (zmienne proporcje), p-cymenem, p-cymolem, 
γ-terpinenem, linalolem, β-mircenem, tymenem, α-pinenem, terpinen-4-olem. Ty-
mol i karwakrol są aktywnymi związkami fenolowymi. Ziele zawiera także flawo-
noidy pochodne apigeniny i luteoliny, kwasy fenolowe: kawowy, rozmarynowy, tri-
terpeny pochodne kwasu ursolowego i oleanolowego, a także garbniki i saponiny.

Liść szałwii zawiera natomiast olejek eteryczny bogaty w monoterpeny: tu-
jon (α-tujon i β-tujon), kamforę, 1,8-cyneol, α-pinen, kamfen, limonen i linalol. 
Obecne są seskwiterpeny: humulen, wiridiflorol, garbniki katechinowe, gorzkie 
laktony diterpenowe (karnozol), triterpeny: kwas oleanolowy, kwas ursolowy, 
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α- i β-amyryna, kwasy fenolowe: rozmarynowy, chlorogenowy, ferulowy, galu-
sowy i kawowy, jak również flawonoidy pochodne apigeniny i luteoliny.

Rezultaty badań dla przetworów tymianku zostały zebrane w raporcie 
oceniającym Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA). 
Wodny wyciąg z tymianku wykazywał w stężeniach 5%, 10% i 20% dawkozależ-
ną inhibicję adhezji Streptococcus mutans do komórek nabłonka policzkowego 
u ludzi. Wysoką aktywność w walce ze szczepami Candida albicans opornymi na 
klotrimazol wykazał metanolowy wyciąg z Thymus vulgaris. Wyciągi etanolowe 
były badane w kulturach komórkowych celem weryfikacji infekcyjności wirusa 
Herpes. Ekstrakty były skuteczne wobec szczepów zarówno wrażliwych na acy-
klowir, jak i opornych na acyklowir w próbie redukcji płytki nazębnej. Olejek ete-
ryczny ma bakteriobójcze i przeciwgrzybicze właściwości, wykazane w próbach 
na bakteriach Gram-dodatnich, Gram-ujemnych i drożdżakach, np. Candida albi-
cans. Aktywność jest przypisywana zwłaszcza tymolowi i karwakrolowi. Olejki 
z wysoką zawartością związków fenolowych wykazują wyższą aktywność inhi-
bicyjną. Nawet opary olejku (3–12 mg/l powietrza) są bardzo skuteczne wobec 
patogenów dróg oddechowych. Potwierdzono, że olejek działa przeciw metycyli-
noopornym szczepom Staphylococcus aureus i przeciw szczepom o wielolekowej 
oporności, wyizolowanym od pacjentów hospitalizowanych. Istnienie korelacji 
pomiędzy stężeniem tymolu a minimalnym stężeniem hamującym (MIC) oraz 
minimalnym stężeniem bakteriobójczym (MBC) sugeruje, że tworzenie perfora-
cji w błonie jest głównym mechanizmem działania tymolu przeciw bakteriom 
występującym w jamie ustnej. Składniki olejku eterycznego działają addytywnie, 
jedynie wobec Klebsiella pneumoniae stwierdzono częściowy synergizm. Olejek 
z Thymus zygis subsp. sylvestris wykazywał mocne działanie przeciwgrzybicze 
i nie był toksyczny dla komórek dendrytycznych. Tymol, karwakrol, (-)-lina-
lol i a-terpineol są związkami w głównej mierze odpowiedzialnymi za efekt 
antydrobnoustrojowy. Stwierdzono wpływ olejku na Candida albicans. Istotnie 
zwiększa wewnątrzkomórkową aktywność zabijania drożdżaka przez ludzkie 
granulocyty polimorfojądrowe; efekt był porównywalny z działaniem flukonazo-
lu (MIC 8 μg/ml). W teście zabijania in vitro (ang. killing assay) bez ludzkich granu-
locytów polimorfojądrowych obserwowano progresywny wzrost ścian drożdży 
przy takim samym stężeniu olejku tymiankowego jak w próbie z granulocytami. 
Zestawienie tymolu i eugenolu działa synergistycznie na Candida albicans. Olejek 
tymiankowy wykazuje istotne dawkozależne działanie przeciwwirusowe wobec 
Herpes simplex typu 1. Cały olejek eteryczny jest skuteczniejszy i bezpieczniejszy 
niż stosowanie izolowanych składników. Olejek jest skuteczny w badaniu in vitro 
wobec wirusa Herpes simplex typu 2 już w stężeniu 0,007%. Tworzenie płytki 
nazębnej było istotnie zredukowane w stopniu większym niż 90%, gdy wirus 
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był preinkubowany w olejku tymiankowym. Są dowody, że tymol jest aktywny 
wobec bakterii powodujących próchnicę i wywołujących zakażenia ozębnej.

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) po-
twierdza aktywność związków tymianku przeciw licznym grzybom, z uwzględ-
nieniem Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Saprolegnia i Zygorhynchus. Ak-
tywność przeciwbakteryjna obejmuje Salmonella typhimurium, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli i liczne rodzaje innych szczepów. Literatura poleca pro-
dukt Tymsal-Spray, dowodząc, że zawarte w tymianku związki fenolowe, garb-
niki i inne pochodne są aktywne wobec bakterii i grzybów. W badaniach nad 
wpływem olejku tymiankowego na bakterie mikroaerofilne izolowane z zakażeń 
jamy ustnej dowiedziono aktywności wobec pałeczek Gram-dodatnich z gatunku 
Rothia dentocariosa oraz Gram-ujemnych z gatunku A. actinomycetemcomitans. 
Tymol posiada działanie grzybobójcze w stosunku do szczepów C. albicans, C. krusei 
i C. tropicalis.

EMA w raporcie oceniającym przetwory szałwii opisuje efekt antybakteryj-
ny, grzybostatyczny, antyseptyczny i wirusostatyczny, przypisywany głównie 
obecności tujonów. Potwierdzono aktywność inhibicyjną olejku z szałwii wobec 
bakterii Gram-dodatnich (Bacillus subtilis) i Gram-ujemnych (Escherichia coli, 
Shigella sonnei, Salmonella sp., Klebsiella ozaenae) oraz wobec licznych grzybów, 
takich jak Candida albicans, C. krusei, C. pseudotropicalis, Torulopsis glabrata, Cryp-
tococcus neoformans, Aspergillus flavus. Surowy wyciąg z liści Salvia officinalis L. 
wykazał aktywność przeciw enterokokom wankomycynoopornym (VRE). Dzia-
łanie to przypisuje się obecności kwasu oleanolowego oraz kwasu ursolowego. 
Wymienione związki posiadają potwierdzoną aktywność wobec Streptococcus 
pneumoniae oraz metycylinoopornych szczepów gronkowca Staphylococcus 
aureus (MRSA) i wykazują właściwości bakteriobójcze wobec VRE przynajmniej 
przez 48 godzin po dodaniu w stężeniach dwukrotnie przekraczających minimal-
ne stężenie hamujące (MIC). Przeciwdrobnoustrojowo kwas ursolowy i kwas ole-
anolowy nie są tak mocne w działaniu jak produkty lecznicze stosowane w prak-
tyce klinicznej, chociaż wykazują całkiem wysoką aktywność. Zarówno wodny, 
jak i etanolowy wyciąg z liścia szałwii wykazuje silny efekt inhibicyjny wobec 
aktywności kolagenolitycznej Porphyromonas gingivalis. Naziemne części rośliny 
zawierają diterpeny (safficinolid i sagon) o działaniu przeciwwirusowym wobec 
wirusa pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej. Działanie przeciwwirusowe 
przypisuje się obecności olejku eterycznego.

WHO potwierdza działanie przetworów szałwii przeciw Staphylococcus au-
reus, Mycobacterium phlei, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus 
faecalis i Bacillus subtilis, a także przeciwgrzybicze wobec Candida albicans oraz 
słabe przeciwko Penicillium digitatum. Literatura poleca produkt Tymsal-Spray, 
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ponieważ zawiera on olejek szałwiowy aktywny już w niskich stężeniach wobec 
większości badanych bakterii beztlenowych, wyizolowanych z zakażeń w obrę-
bie jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. Potwierdzono skuteczność działa-
nia wobec bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. 

Na aktywność przeciwdrobnoustrojową produktu leczniczego Tymsal-Spray 
wskazują nie tylko dane literaturowe oraz rezultaty badań dla składników czyn-
nych produktu: tymianku i szałwii. Dla samego produktu prowadzono bowiem 
badania kliniczne, potwierdzając jego działanie przeciwko licznym bakteriom 
i drożdżakom. Badania na ludziach dowodzą skuteczności wyrobu w stanach 
zapalnych w obszarze jamy ustnej. 

Pierwsze badanie kliniczne udowodniło skuteczność produktu w leczeniu 
ostrego zapalenia okostnej obszaru zębotwórczego (ang. acute odontogenic pe-
riostitis). Natychmiast po zabiegu ekstrakcji zęba wszystkim pacjentom wetknię-
to w otwór poekstrakcyjny tampon nasączony preparatem. Testom poddano 
22 pacjentów w wieku 18–45 lat. Potwierdzono klinicznie, że już dwa dni po za-
biegu i stosowaniu preparatu pacjenci nie odczuwali żadnego bólu, a opuchnię-
cie tkanek w obszarze ekstakcyjnym zostało zredukowane. W czwartym dniu po 
zabiegu stwierdzono u wszystkich badanych wszczęcie procesu ziarninowania 
w ścianach po ekstrahowanym zębie.

W części laboratoryjnej badania wykazano aktywność wobec wszystkich 
badanych szczepów bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich: Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus penneri, Micrococcus luteus, Escherichia coli ATCC 25922, 
Bacillus cereus ATCC 10702, Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus epider-
midis 209, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Klebsiella oxytoca, Streptococcus 
agalactiae, a także drożdży Candida albicans.

Celem drugiego badania klinicznego była weryfikacja skuteczności preparatu 
u pacjentów ze zwyrodnieniowymi zmianami zapalnymi i chorobami przyzębia. 
Testowi poddano 32 pacjentów obojga płci, w wieku 19–47 lat, z uogólnionym, 
przewlekłym stanem zapalnym przyzębia, z czego 14 pacjentów stosowało Tym-
sal-Spray (nazwa lokalna: Timsal). Wykazano efekt antyseptyczny, ściągający 
i przeciwzapalny. Oceniono, że czas trwania leczenia zależy od intensywności 
zapalenia i wynosi zwykle trzy–siedem dni. Badania wykazały, że u pacjentów, 
którzy stosowali Tymsal-Spray, nastąpiła poprawa stanu tkanek przyzębia już 
po dwóch–trzech dniach. U wszystkich pacjentów wykazano zanik cuchnącego 
oddechu. W podsumowaniu stwierdzono, że wyrób zapewnia kompleksowe le-
czenie chorób przyzębia.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Radosław Ekiert 

KZZ „Herbapol” w Krakowie SA 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kraków. Nowa energia1

Bycie mieszkańcem, samorządowcem, po-
słem i liderem lokalnego stowarzyszenia po-
zwoliło Łukaszowi Gibale zgromadzić wszech-
stronną wiedzę i spojrzeć na Kraków z różnych 
perspektyw. Swoje przemyślenia i pomysły dla 
Krakowa, będące wynikiem dziesięcioletniej 
działalności publicznej, zawarł w książce Kra-
ków. Nowa energia, wzbogaconej o przykłady 
innowacyjnych działań w innych miastach 
w Polsce i na świecie. Publikacja jest zbiorem 
przyjaznych jego mieszkańcom rozwiązań, 
które pozwolą uczynić miasto radosną i nowo-
czesną metropolią. Książka powstała, żeby – 
jak mówi autor – „Krakowianie uwierzyli, że 
ich miasto może stać się znacznie lepszym 
miejscem do życia”.

Łukasz GibałaŁukasz Gibała (ur. 1977) – krakowianin, przedsiębiorca – właściciel firmy 
produkcyjnej działającej m.in. w branży druku 3D, założyciel stowarzyszenia 
Logiczna Alternatywa dla Krakowa. Doktorat z logiki napisał na University of 
Notre Dame (USA), a obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był radnym ma-
łopolskiego Sejmiku, a także posłem na Sejm VI i VII kadencji. W rankingu „Po-
lityki” wyróżniono go za „wierność kwestiom gospodarczym i nieuczestniczenie 
w typowo politycznych awanturach”, a także uznano za jednego z najlepszych 
posłów minionej kadencji. Jako parlamentarzysta znany był z częstego głosowa-
nia wbrew dyscyplinie partyjnej w sprawach krakowskich, np. za przyznaniem 
pieniędzy na budowę wschodniej obwodnicy. Z tego powodu część polityków 
określała go mianem „niesfornego”.

Jako niezależny kandydat na prezydenta Krakowa zajął trzecie miejsce 
w wyborach w 2014 roku. Nadal nie należy do żadnej partii politycznej. Założone 
przez niego stowarzyszenie znane jest krakowianom m.in. z protestów przeciw 
chaotycznej zabudowie miasta i wycince drzew, akcji charytatywnych, darmo-
wych porad prawnych oraz kontroli poczynań włodarzy miasta.

1  Książka wydana nakładem Wydawnictwa RM, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, www.
rm.com.pl. Informację o dostępności książki znajdują się na stronie: www.gibala.pl.
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Dietetyka – wybrane zagadnienia, 
cz. XIX

Postępowanie dietetyczne w chorobie Parkinsona

Na zakończenie cyklu Dietetyka – wybrane zagadnienia proponuję Czytelnikom 
„Farmacji Krakowskiej” lekturę artykułu na temat postępowania dietetycznego 
w chorobie Parkinsona, stanowiącej coraz większy i coraz częstszy problem 
naszych pacjentów i ich rodzin (dodajmy – szczególnie często odwiedzających 
apteki i oczekujących najdrobniejszych choćby porad dotyczących możliwości 
walki z chorobą).

Postępowanie żywieniowe w chorobie Parkinsona jest odmienne od dotych-
czas przedstawianych w niniejszym cyklu. Opisane diety polegały na modyfikacji 
podaży tych składników, których nadmiar lub niedobór bezpośrednio odpowia-
dały za występowanie lub przebieg danej choroby. Przykładami mogą być tutaj 
wdrażanie diety niskosodowej1 w nadciśnieniu tętniczym2, diety wysokowap-
niowej3 w osteoporozie4, diety bogatoresztkowej5 w zaparciach6 czy też diet 
niskotłuszczowych7 w zaburzeniach pracy gruczołów trawiennych przewodu 

1  M. Bilek, Diety z modyfikacjami konsystencji i składników mineralnych, „Farmacja Kra-
kowska” 2014, nr 3, s. 36–42.

2  M. Bilek, Żywienie w chorobach układu krążenia, „Farmacja Krakowska” 2015, nr 2, 
s. 39–43.

3 M. Bilek, Diety z modyfikacjami konsystencji…, op. cit.
4  M. Bilek, Dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób układu kostnego, „Farmacja Krakowska” 

2016, nr 3, s. 42–46.
5  M. Bilek, Dieta podstawowa, ubogoenergetyczna i bogatoresztkowa, „Farmacja Krakow-

ska” 2014, nr 1, s. 33–36.
6  M. Bilek, Żywienie i profilaktyka w chorobach jelita grubego, „Farmacja Krakowska” 2015, 

nr 3, s. 50–55.
7  M. Bilek, Diety: niskotłuszczowa, niskowęglowodanowa, nisko- i wysokobiałkowa, „Farma-

cja Krakowska” 2014, nr 2, s. 37–43.
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pokarmowego8. Wybrane składniki pożywienia były eliminowane również z po-
wodu właściwości np. prowokujących napad migreny9.

W przypadku choroby Parkinsona postępowanie dietetyczne ma całkowicie 
inny charakter. Nie dysponujemy bowiem wiedzą, dzięki której można byłoby 
żywieniowo hamować postęp choroby lub cofać zmiany neurodegeneracyjne. 
Zatem celem postępowania dietetycznego jest nie wpłynięcie na sam przebieg 
choroby, a wyłącznie zminimalizowanie ryzyka potencjalnie groźnych konse-
kwencji, które są skutkiem jej przebiegu. Jak wiemy, w zaawansowanych posta-
ciach choroby Parkinsona pacjenci mają problemy z utrzymaniem równowagi, 
im zaś większa masa ciała – tym większe ryzyko upadku i jego groźnych konse-
kwencji. Z tego też powodu najważniejszym zaleceniem dietetycznym w choro-
bie Parkinsona jest obniżenie masy ciała w przypadku otyłości i nadwagi oraz 
zapobieganie ich wystąpieniu. W takich sytuacjach wdrażamy klasyczną postać 
diety niskoenergetycznej, której zasady zostały już szczegółowo opisane na ła-
mach „Farmacji Krakowskiej”10. Przypomnijmy jednak, że naczelną jej zasadą są 
obniżenie podaży energetycznej do około 1,5 tys. kilokalorii w skali doby i uzy-
skanie ujemnego bilansu energetycznego, w konsekwencji czego dochodzi do 
uruchomienia i ubytku rezerw tłuszczowych organizmu. Spadek masy następuje 
stopniowo, w tempie bez porównania mniejszym aniżeli w popularnych dietach 
redukcyjnych, jest jednak trwały i nie dochodzi do efektu jo-jo, będącego regułą 
w dietach odznaczających się szybkim spadkiem masy ciała. 

Zastosowanie diety niskoenergetycznej u pacjentów cierpiących na chorobę 
Parkinsona jest dodatkowo znakomitą okazją do wdrożenia korzystnych zacho-
wań żywieniowych, zgodnych z najnowszą piramidą żywienia11. Dieta nisko-
energetyczna wymaga bowiem wysokiej podaży warzyw, owoców, produktów 
pełnoziarnistych, chudych produktów mlecznych, mięsa ryb i drobiu. Zmniejsza 
się z kolei podaż tłustego mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, ogranicza 
spożycie tłustych przetworów mlecznych, przede wszystkim zaś tłustych serów. 
Wprowadzenie diety zróżnicowanej i opartej na piramidzie żywienia przynosi 
dodatkową korzyść, jaką jest równoczesne zapewnienie podaży witamin, które 
uznaje się za pomocne w hamowaniu zmian neurodegeneracyjnych: witaminy C, 
witaminy E oraz beta-karotenu. Dodatkowo do organizmu chorego dostarczane 
są kwasy omega-3 o podobnym przypisywanym im działaniu.

 8  M. Bilek, Postępowanie dietetyczne w chorobach gruczołów trawiennych i dróg żółcio-
wych, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 2, s. 43–46.

 9 M. Bilek, Żywienie w chorobie migrenowej, „Farmacja Krakowska” 2015, nr 4, s. 49–51.
10 M. Bilek, Nadwaga i otyłość, „Farmacja Krakowska” 2016, nr 1, s. 40–46.
11  N. Żurek, Nowa piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, „Farmacja Krakow-

ska” 2016, nr 1, s. 47–49.
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Biorąc pod uwagę zaburzenia równowagi i ewentualne upadki, w diecie pa-
cjentów z chorobą Parkinsona zwraca się szczególnie baczną uwagę na podaż 
wapnia, niezbędnego do utrzymania dobrego stanu kości i stawów. Głównymi 
źródłami wapnia powinny być mleko i jego produkty. Niestety bardzo często 
pacjenci z chorobą Parkinsona, dostosowując się do zaleceń diety niskoenerge-
tycznej, ograniczają podaż mleka i jego przetworów. Prowadzi to do bardzo nie-
bezpiecznych niedoborów wapnia, a w konsekwencji – wzrostu ryzyka złamań 
i pęknięć kości.

W bardzo zaawansowanych postaciach choroby Parkinsona mamy do czy-
nienia z sytuacją odwrotną do otyłości i nadwagi, tj. z niedożywieniem, które 
jest najczęściej konsekwencją szybko postępującej utraty zdolności ruchowych, 
np. w typowych czynnościach związanych z konsumpcją codziennych posiłków. 
Pacjentom takim należy przyjść z pomocą, przygotowując posiłki niewymaga-
jące krojenia nożem i zaopatrując ich w sztućce dostosowane do obniżonych 
możliwości manualnych, np. z bardzo grubym uchwytem. Jeżeli pojawiają się 
problemy z połykaniem większych kęsów pokarmów, należy rozpatrzyć zasto-
sowanie diety o zmodyfikowanej konsystencji i nauczyć pacjenta pobierania 
pokarmu z przygotowanych dań w małych porcjach. Zaawansowanym stadiom 
choroby mogą towarzyszyć zaparcia, którym się przeciwdziała, realizując znaną 
już Czytelnikowi cyklu Dietetyka – wybrane zagadnienia dietę bogatoresztkową, 
a zatem za pomocą warzyw, owoców czy produktów pełnoziarnistych, nie zapo-
minając oczywiście o wysokiej podaży płynów.

Szereg podręczników, poradników i publikacji naukowych przekazuje in-
formacje dotyczące pozytywnego wpływu kofeiny na osoby cierpiące na cho-
robę Parkinsona. Fakt ten wiąże się z receptorowym działaniem tego alkaloidu 
i nasilaniem neuroprzekaźnictwa m.in. dopaminergicznego w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Jednak wprowadzenie do diety pacjentów z chorobą Par-
kinsona źródeł kofeiny, zarówno tych naturalnych, takich jak kawa czy herbata, 
jak i sztucznych, np. napojów typu soft drink, należy rozpatrywać ze szczególną 
ostrożnością ze względu na potencjalnie występujące u tych osób choroby ukła-
du krążenia. 

Zalecenia w chorobie Parkinsona dotyczą także interakcji leków stosowa-
nych w jej przebiegu ze składnikami żywności. Wysoka podaż białka utrudnia 
bowiem wchłanianie leków z przewodu pokarmowego do krwi oraz przechodze-
nie substancji leczniczej podstawowej w leczeniu choroby Parkinsona – lewodo-
py – z krwi do mózgu. Zaleca się zatem, aby leki zawierające tę substancję czynną 
zażywane były w półgodzinnym – godzinnym odstępie od głównych posiłków. 
Jeżeli nudności uniemożliwiają przyjęcie leków na czczo, wystarczy niewielka 
ilość pokarmu spożywanego razem z lekiem, aby uniknąć tego problemu. 
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Zasygnalizowany problem interakcji leków z żywnością dotyczy nie tylko 
leków stosowanych w chorobie Parkinsona. Szacuje się, że codziennie leki przyj-
muje w Polsce 12–16 mln pacjentów, a ponad 60% z tej liczby może zażywać je 
w sposób zwiększający ryzyko wystąpienia interakcji z żywnością! Stwarza to 
dla pacjentów ogromne zagrożenia. Wbrew powszechnemu mniemaniu związa-
ne są one nie tylko z sytuacją, w której dochodzi do osłabienia działania leku, ale 
także – wręcz odwrotnie – z intensyfikacją jego siły na skutek spożycia danego 
środka spożywczego. Problem interakcji leków z żywnością dotyczy ponadto sy-
tuacji, w których leki wpływają na stan odżywienia organizmu. Obydwa kierunki 
interakcji zostaną szczegółowo opisane w przyszłym roku na łamach „Farmacji 
Krakowskiej”. 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Przypominam wszystkim osobom, które posiadają prawa 

wykonywania zawodu ze starymi numerami (tj. wydane do 

2004 roku) i nie uzupełniły PWZ o nowy numer, że powinny 

się zgłosić do biura Izby w celu otrzymania adnotacji o nowym 

ośmiocyfrowym numerze PWZ. Aktualizacji dokumentu można 

dokonać osobiście lub drogą pocztową (przesyłając go listem 

poleconym bądź kurierem).

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Sód, sól, solenie – kiedy 
niezbędny elektrolit staje się 
wrogiem zdrowia?

Niewiele chyba składników pokarmowych otoczonych jest tak wielkimi kon-
trowersjami jak sód. Często w aptekach słyszymy, że nasi pacjenci, dotknięci 
np. nadciśnieniem tętniczym i chorobami nerek, starają się wręcz całkowicie 
wy eliminować z diety ten pierwiastek, klasyfikowany przez normy żywienia 
jako elektrolit. Niesłusznie. Sód bowiem jest niezbędny dla prawidłowego funk-
cjonowania naszego organizmu, o jego zaś negatywnym wpływie na zdrowie 
decyduje wyłącznie nadmierna ilość przyjmowanej soli. Dodajmy: częstokroć 
nie w postaci typowego „dosalania potraw”, ale wraz z gotowymi produktami 
spożywczymi, których o zawartość soli nawet nie podejrzewamy! W niniejszym 
artykule będziemy się starali kompleksowo udzielić odpowiedzi nie tylko na py-
tanie o pozytywną i negatywną rolę sodu w organizmie człowieka, ale także o to, 
gdzie i w jakich ilościach znajduje się sól oraz czym, w razie konieczności, można 
ją zastąpić. Informacje te z pewnością będą przydatne dla wszystkich pracowni-
ków aptek, którzy nierzadko muszą się mierzyć z trudnymi pytaniami pacjentów 
na temat sodu i soli. 

Sód w organizmie człowieka – funkcje fizjologiczne

Organizm dorosłego człowieka zawiera około 100 g sodu. Ponad połowa tej 
masy obecna jest w płynach zewnątrzkomórkowych, a około 40% – w układzie 
kostnym. Jego gospodarką zajmuje się układ hormonalny. To, w jakim stopniu 
sód zostanie usunięty z organizmu wraz z moczem, jest zależne od jego stężenia 
we krwi. Odpowiednio: w przypadku jego nadmiaru wydalany jest w większych 
ilościach, natomiast przy niskim stężeniu jest zatrzymywany w organizmie. 

Sód jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. 
Wraz z chlorem i potasem należy do podstawowych elektrolitów, bierze udział 
w gospodarce wodno-elektrolitowej, utrzymuje prawidłowe ciśnienie i objętość 
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krwi, odpowiada za równowagę kwasowo-zasadową, za transport witamin, ami-
nokwasów i cukrów w tkankach oraz prawidłowe działanie układu mięśniowe-
go (w tym mięśnia sercowego) i układu nerwowego. Sód wykorzystywany jest 
również do aktywacji niektórych enzymów. Jak widać, opinia o „złym sodzie” 
w kontekście jego kapitalnej roli w organizmie człowieka jest pozbawiona sensu. 
„Złe” bowiem jest wyłącznie jego nadmierne spożycie w postaci soli kuchennej! 

Za normy podaży sodu przyjęto poziom tzw. wystarczającego spożycia. Do-
tychczas nie ustalono precyzyjnie, jaka ilość sodu jest niezbędna do prawidłowe-
go funkcjonowania organizmu człowieka. Zapotrzebowanie na ten pierwiastek 
zależy bowiem od bardzo wielu czynników, takich jak wiek, rodzaj aktywności 
fizycznej, temperatura otoczenia czy klimat.

Dla niemowląt do 6. miesiąca życia jako normę spożycia oszacowano ilość 
sodu przyjętą wraz z mlekiem matki. U niemowląt powyżej 6. i do 12. miesiąca 
życia bierze się pod uwagę sód nie tylko z mleka matki, ale również pochodzą-
cy z pokarmów uzupełniających. Za normę spożycia sodu dla osób dorosłych 
(19–50 lat) przyjęto 1500 mg/dzień. W przypadku starszych osób dodatkowo 
bierze się pod uwagę niższą wartość energetyczną diety. Dla dzieci i młodzieży 
zapotrzebowanie na sód wyznacza się na podstawie zapotrzebowania dla osoby 
dorosłej oraz wartości energetycznej diety dziecka. W przypadku kobiet w ciąży 
oraz karmiących nie postuluje się konieczności wdrażania zmian wobec norm 
spożycia sodu dla osób dorosłych. 

Skutki nadmiaru sodu w organizmie człowieka

Nadmierna podaż sodu w codziennym jadłospisie człowieka prowadzi do 
uruchomienia systemów regulacyjnych, które mają na celu wyrównanie jego 
zawartości. Najczęściej duża ilość soli jest usuwana przez nerki, jednak wy-
sokie, trwające przez dłuższy czas spożycie sodu skutkuje tym, że narządy te 
nie potrafią poradzić sobie z wydaleniem jego nadmiaru, a to z kolei sprawia, 
że znacznie zwiększa się jego stężenie we krwi. Nadmiar sodu (hipernatremia) 
jest stwierdzany w przypadku, gdy jego stężenie w surowicy krwi wynosi powy-
żej 145 mmol/l. Zbyt wysokie stężenie tego elektrolitu, tj. powyżej 160 mmol/l, 
może doprowadzić bezpośrednio do śmierci. Choroby takie, jak: marskość wą-
troby, przewlekła choroba kłębuszków nerkowych oraz przewlekła niewydol-
ność krążenia, mogą prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej 
mimo prawidłowego stężenia sodu we krwi.

Nadmierne długotrwałe spożycie sodu ma liczne i bardzo poważne konse-
kwencje dla organizmu człowieka. Na pierwszym miejscu wymienia się zgodnie 
wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby nadciśnieniowej. Jest to 
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związane z tym, że nadmiar sodu w surowicy krwi powoduje zatrzymanie wody 
w organizmie, zwiększając objętość krwi. Ponadto dieta bogata w sód zwiększa 
uczucie pragnienia, co wymusza spożywanie dużych ilości płynów, to zaś pro-
wadzi do obrzęków. W wyniku zwiększonej podaży płynów dochodzi do obcią-
żenia układu krążenia, a tym samym do wzrostu ciśnienia tętniczego. Nieleczona 
choroba nadciśnieniowa prowadzi do wielu innych schorzeń, wśród których na 
pierwszym miejscu znajdują się zmiany miażdżycowe oraz udary mózgu.

Sól w znacznych ilościach podrażnia błonę śluzową żołądka oraz stwarza 
warunki ułatwiające kolonizację bakterii Helicobacter pylori, co z kolei zwiększa 
ryzyko nowotworu żołądka. Nadmiar chlorku sodu w diecie wpływa również 
negatywnie na funkcje nerek, prowadząc do ich uszkodzenia. Dodatkowo przy-
czynia się do powstawania kamieni nerkowych. Nadmiar sodu w organizmie 
człowieka oddziałuje niekorzystnie także na gospodarkę wapniową, stwarzając 
warunki do rozwoju osteoporozy – dochodzi bowiem do zwiększonego wyda-
lania wapnia wraz z moczem. U dzieci nadmiar spożywanej soli może zaburzać 
prawidłowy rozwój układu kostnego i proces wzrostu. Zauważono również, że 
osoby spożywające sól w nadmiarze częściej zapadają na takie choroby, jak za-
burzenia funkcji błędnika i astma. Zbyt duży udział soli w diecie przyczynia się 
także do otyłości, szczególnie u dzieci i młodzieży. Związane jest to m.in. z tym, 
że osoby spożywające duże ilości produktów bogatych w sól mają większe skłon-
ności do wypijania dużych ilości płynów, szczególnie słodzonych, niosących bar-
dzo duży ładunek kaloryczny. 

Źródła sodu w organizmie człowieka

Sód w żywności występuje głównie pod postacią tzw. soli kuchennej (chlorek 
sodu). Stanowi ona jego podstawowe źródło w diecie. Używana jest od wieków 
jako przyprawa, a także jeden z pierwszych środków konserwujących żywność. 
Obecnie sól jest powszechnie stosowanym dodatkiem technologicznym w więk-
szości linii produkcyjnych zakładów przemysłu spożywczego. Szeroko jest wyko-
rzystywana przy produkcji kiszonek, serów dojrzewających, przetworów mięs-
nych i przy wypieku pieczywa. Pozwala na uzyskanie odpowiedniego smaku 
i tekstury produktu. Poza tym jest ważnym środkiem zabezpieczającym żywność 
przed rozwojem szkodliwej mikroflory.

Zazwyczaj produkty żywnościowe im bardziej są przetworzone, tym bogat-
sze w sól. Zawierają one tzw. sól ukrytą – niewidoczną dla oka. Najwięcej tego 
składnika mają przede wszystkim słone przekąski, zupki, gotowe sosy, sery pod-
puszczkowe i topione oraz przetwory mięsne i konserwy. 
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Warto zwrócić uwagę, że sól, czyli chlorek sodu, nie jest jedynym źródłem 
sodu w produktach przetworzonych. Również dodatki do żywności zawierają 
sód, np. glutaminian sodu (substancja wzmacniająca zapach i smak żywności), 
azotyn sodu i benzoesan sodu (konserwanty m.in. produktów mięsnych) czy wo-
dorowęglan sodu (środek spulchniający, znajduje się w proszkach do pieczenia 
powszechnie stosowanych w wypiekach).

Tabela 1. Zawartość sodu w produktach spożywczych w przeliczeniu na 100 g

< 40 mg świeże owoce, świeże i suszone warzywa (oprócz: selera, pietruszki, 
buraków oraz marchwi), soki owocowe i warzywne niesolone, dżemy, świeże 
przyprawy i zioła, mąki, kasze, płatki owsiane, rośliny strączkowe, nasiona, 
pestki, orzechy, kakao, oleje roślinne, masło niesolone, cukier, miód, herbata, 
kawa, napoje alkoholowe i orzeźwiające 

40–100 mg mleko, jogurt, śmietana, twaróg, świeże mięso i ryby, seler, pietruszka, 
buraki, marchew, margaryna, napoje izotoniczne

100–600 mg pieczywo, herbatniki, ciasta, majonez, warzywa konserwowe i kwaszone, sok 
pomidorowy i wielowarzywny, serek ziarnisty 

600–1200 mg gotowe płatki śniadaniowe, sery podpuszczkowe i pleśniowe, ser typu feta, 
przetwory mięsne (wędliny, kiełbasy, pasztety, parówki), ryby wędzone, 
solone przekąski (paluszki, chipsy, orzeszki), musztarda, keczup

> 1200 mg salami, kabanosy, parmezan, gotowe mieszanki przyprawowe, sos sojowy, 
suszone pomidory, lecznicze wody mineralne

Do naturalnych źródeł sodu należy żywność pochodzenia zarówno roślin-
nego (warzywa, owoce, ziarna zbóż, strączki), jak i zwierzęcego (mleko, twaróg, 
mięso, drób, ryby słodkowodne). Niepoddana procesom przetwarzania świeża 
żywność zawiera niewielkie ilości tego pierwiastka. W produktach roślinnych 
znajduje się nie więcej niż 40 mg sodu/100 g. Produkty zwierzęce są weń bo-
gatsze, zawierają go dwa–trzy razy więcej niż żywność pochodzenia roślinnego 
(40–100 mg sodu/100 g). Dodatkowe źródło sodu w diecie może stanowić woda 
mineralna. Szczególnie bogate w ten składnik są wody lecznicze, zawierające 
nawet 6500 mg/l sodu!

We współczesnej diecie mieszkańców większości krajów zarówno wysoko 
uprzemysłowionych, jak i rozwijających się najczęściej spożywani produktami 
bogatymi w sód są te, które zaliczają się do żywności gotowej, przetworzonej. 
Stanowi ona źródło nawet 77% sodu w diecie. Reszta zaś to produkty zawiera-
jące sód jako naturalny składnik (12%). Zaskoczeniem może być fakt, że według 
statystyk ogólnoświatowych zaledwie 5% spożywanego sodu dodaje się do 
posiłków w postaci soli w czasie ich przygotowania, a kolejnych 6% – podczas 
spożywania. 
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Dosalanie potraw – skala zjawiska w Polsce

Zalecany przez Światową Organizację Zdrowia poziom spożycia soli wynosi 
5 g/dzień dla osób dorosłych (odpowiada to płaskiej łyżeczce do herbaty), 
a w przypadku dzieci i młodzieży – 1,9–3,75 g/dzień, co zależy od wieku oraz 
zapotrzebowania energetycznego dziecka. Niestety statystyczny mieszkaniec 
Polski spożywa dziennie dwa–trzy razy więcej soli, niż jest to zalecane. Ma to 
związek m.in. z tym, że sól jest intensywnie wykorzystywana jako przyprawa 
w czasie sporządzania posiłków oraz do dosalania potraw. Specyfiką populacji 
polskiej jest to, że sól dodawana do potraw ma największy udział w naszym 
dziennym spożyciu sodu (45–60%). Ponadto Polacy spożywają wyjątkowo duże 
ilości bogatych w chlorek sodu przetworów mięsnych, pieczywa i serów (30–
–45% dziennej podaży sodu). W typowym polskim jadłospisie sód występujący 
naturalnie w produktach roślinnych i zwierzęcych ma zaledwie 10% udziału 
w codziennej diecie. Spośród produktów przetworzonych jednym z najpokaź-
niejszych źródeł soli w diecie polskiej młodzieży oraz osób, które jedzą poza 
domem, jest żywność typu fast food. Jednak jak pokazują badania, spożycie soli 
w Polsce powoli się zmniejsza na przestrzeni lat. W 1998 roku było to 15 g/dzień, 
w 2007 roku – 13 g/dzień, a w 2015 roku – już 11 g/dzień.

Polacy mają wyjątkową skłonność do przesalania potraw: nawet 70% pol-
skich rodzin deklaruje nadmierne dosalanie posiłków. Istnieje korelacja pomię-
dzy czynnikami społeczno-ekonomicznymi a spożyciem soli. Mieszkańcy wsi 
spożywają średnio w ciągu dnia większe ilości soli (14 g) niż mieszkańcy miast 
(10 g). Więcej tego składnika przyjmują także osoby z niższym wykształceniem. 
Biorąc pod uwagę płeć, należy stwierdzić, że to mężczyźni przodują w spoży-
ciu soli. 

W jaki sposób można ograniczyć podaż soli 
w codziennej diecie?

Często spotykamy się z opinią naszych pacjentów, że „bez dużej ilości soli nie 
da się żyć”. Dla osób tych lekarskie zalecenia o konieczności znacznego ogra-
niczenia podaży soli w diecie stanowią niemożliwe wręcz do zrealizowania 
wyzwanie! Tymczasem podaż soli w codziennej diecie można z powodzeniem 
ograniczyć, stosując różnego rodzaju świeże i suszone zioła oraz przyprawy. Nie 
tylko nadają one dodatkowy smak oraz aromat potrawom, ale również działają 
korzystnie na organizm człowieka, m.in. usprawniając perystaltykę jelit, pobu-
dzając apetyt, stymulując wydzielanie soków trawiennych, a także zwiększając 
potencjał antyoksydacyjny osocza. Istnieje szereg schematów ułatwiających 
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zastępowanie soli przyprawami. Zalecenia przedstawione poniżej opracowane 
zostały przez specjalistów warszawskiego Instytutu Żywności i Żywienia. Warto 
je popularyzować i rozpowszechniać pośród pacjentów aptek, szczególnie tych, 
których stan zdrowia wymaga ograniczenia podaży sodu.

W potrawach mięsnych jako alternatywy dosalania najlepiej sprawdzają się:
• wołowina – gałka muszkatołowa, tymianek, szałwia, majeranek, liść laurowy, 

pieprz, cebula;
• wieprzowina – czosnek, oregano, szałwia, pieprz, cebula;
• cielęcina – oregano, majeranek, imbir, liść laurowy, curry;
• drób – rozmaryn, imbir, szałwia, estragon, majeranek, oregano, imbir, tymianek;
• ryby – papryka, koperek, sok z cytryny, curry, majeranek, gorczyca, pieprz.

Z kolei dla potraw z warzyw sugerowane są następujące zamienniki soli:
• marchew – cynamon, majeranek, gałka muszkatołowa, szałwia, rozmaryn;
• fasola – natka pietruszki, majeranek, imbir, szałwia, cebula;
• ziemniaki – natka pietruszki, majeranek, cebula, imbir, szałwia;
• cukinia – goździki, szałwia, majeranek, gałka muszkatołowa, curry, rozmaryn;
• dynia – imbir, cynamon, gałka muszkatołowa;
• pomidory – oregano, bazylia, pieprz, cebula, majeranek, natka pietruszki, ko-

perek.
Poza zreferowaniem pacjentom powyższych zasad należy dodatkowo prze-

strzegać, aby nie korzystali z gotowych mieszanek przyprawowych (kostki roso-
łowe, do grilla, sałatek, itp.), które bardzo często zawierają nie tylko duże ilości 
soli, ale także substancje wzmacniające smak i zapach. Można również polecić 
stosowanie soli niskosodowych, takich jak sól potasowa, magnezowa oraz ich 
mieszaniny, rejestrowanych obecnie jako środki spożywcze specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego. Dodatkowo w celu ograniczenia spożycia sodu zale-
ca się codzienną lekturę etykiet kupowanych produktów spożywczych. Dzięki 
wyrobieniu takich nawyków uda się wyeliminować te produkty, które cechuje 
wysoka zawartość sodu, np. sery podpuszczkowe i topione, przetwory mięsne 
i wędzone, kostki rosołowe, produkty z puszek i w słonych zalewach, paluszki, 
orzeszki solone, chipsy, jak również wody mineralne o wysokiej zawartości sodu.

Warto dodać kilka słów o popularnych dziś solach: morskiej oraz himalaj-
skiej, wskazywanych często jako „zdrowsze od typowej soli”. Z punktu widzenia 
podaży sodu nie różnią się one znacznie od soli kamiennej, są jednak bogatsze 
w składniki mineralne i pierwiastki śladowe, co czyni je z pewnością bardziej 
wartościowymi pod względem odżywczym oraz zdrowszymi w porównaniu 
z tradycyjną solą kuchenną. Sól morska pozyskiwana jest w wyniku odparowa-
nia wody oceanicznej lub morskiej. Nie jest ona poddawana rafinacji, dzięki cze-
mu zachowuje cenne składniki mineralne zawarte w wodzie, a także cząsteczki 



51FARMACJA KRAKOWSKA  4 / 2017

OPIEKA FARMACEUTYCZNA

osadu oraz organizmy morskie. Jej skład, kolor, a nawet smak są ściśle związane 
z miejscem pochodzenia. Na jej niekorzyść przemawia fakt, że może zawierać 
również metale ciężkie oraz zanieczyszczenia, które zwykle obecne są w zbiorni-
kach wodnych. Sól himalajska z kolei wydobywana jest ze złóż, które znajdują się 
w Pakistanie, u podnóża Himalajów. Jej barwa może być zróżnicowana: od białej 
przez jasnoróżową do ciemnoczerwonej, w zależności od naturalnej zawartości 
żelaza. Sól ta jest także bogata w składniki mineralne, ale w przeciwieństwie do 
soli morskiej nie posiada zanieczyszczeń. Należy jednak pamiętać, że sole te nie 
mogą stanowić istotnego źródła składników mineralnych w diecie ze względu na 
to, że minerały są w nich wyłącznie domieszką chlorku sodu!

W kolejnym artykule postaramy się zmierzyć z drugim kontrowersyjnym 
składnikiem żywności, o który często pytają nasi pacjenci: z cukrem. Odpowie-
my, czy podobnie jak w przypadku sodu to ilość przyjmowanego cukru decyduje 
o jego szkodliwości, czy jest on naszemu organizmowi do czegokolwiek potrzeb-
ny, jakie są konsekwencje nadmiernej jego podaży, a także – czym można go 
zastępować.

Piśmiennictwo u autorów.
mgr inż. Dorota Ziaja

dr n. farm. Maciej Bilek

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �

�
 �

 �
 �

 �
 �

 �
 �

 �
 �

 �
 �

 �
 �

 �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Przypominam wszystkim osobom korzystającym z portalu 
e-dukacja.pl o konieczności wpisania nowego numeru prawa 

wykonywania zawodu w zakładce „Moje konto”. 

Informację o nowym numerze PWZ oraz adnotację 
w posiadanym już dokumencie można uzyskać w biurze 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w godzinach jej urzędowania. 

Numer ten widnieje również w Centralnym Rejestrze Farmaceutów: 
https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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„Krakowski eksperyment”

W poprzednim odcinku cyklu Organizacje aptekarskie omówiona została bardzo 
ciekawa, choć nieudana, inicjatywa „żetonów krakowskich” 1, którą w ramach 
walki z „siłami niefachowymi” prowadził krakowski Oddział Związku Zawo-
dowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej (ZZFP)2. Po-
zwoliłem sobie wówczas zapowiedzieć, że tematem kolejnego artykułu będzie 
również nieskuteczna inicjatywa, zrodzona tym razem w łonie organizacji wła-
ścicieli apteki3. 

Mogłoby się wydawać, że problem konkurencji cenowej pomiędzy aptekami 
pojawił się dopiero niedawno, wraz z ponownym przyjęciem przez Polskę kapi-
talistycznego modelu rynku. Wcześniej, za czasów aptek społecznych, była ona 
oczywiście zupełnie bezpodstawna. Jednak w okresie dwudziestolecia między-
wojennego aptekarze współzawodniczyli o pacjentów w sposób nie mniej ostry 
niż my sami jeszcze kilka lat temu i w mniejszym nieco stopniu – także obecnie. 
Prowadziło to oczywiście z czasem do spadku rentowności aptek, a zarazem do 
refleksji właścicieli, że coraz dalej posuwające się „opusty” i „akcje cennikowe” – 
jak wówczas mawiano – są ślepym zaułkiem, z którego należy jak najszybciej 
zawrócić. Pierwsza wspólna inicjatywa właścicieli aptek zmierzająca do prze-
rwania tej wyniszczającej konkurencji zrodziła się w Krakowie, a jej pomysło-
dawcami byli działacze Oddziału Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farma-
ceutycznego (PPTF) i Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej.

Wydarzenia, o których będzie mowa w niniejszym opracowaniu, miały 
miejsce w 1935 roku. Zaledwie kilka tygodni wystarczyło, by szczytne inten-
cje zrewidowały twarde życiowe realia. Tytułowy „krakowski eksperyment” 
rozpoczął się wraz z opublikowaniem przez „Wiadomości Farmaceutyczne” 
odezwy zatytułowanej Sanacja stosunków w aptekarstwie Małopolski Zachod-
niej i opatrzonej odredakcyjnym komentarzem: „oby zapoczątkowała ona sze-
reg podobnych akcyj na wszystkich terenach Rzeczypospolitej”. Co ciekawe, 

1  M. Bilek, „Żetony krakowskie”, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 3, s. 52–55.
2  Zob. więcej: M. Bilek, Krakowski Oddział ZZFP, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 1, s. 54–59.
3  Zob. więcej: M. Bilek, Krakowski Oddział PPTF, „Farmacja Krakowska” 2016, nr 3, s. 47–54.
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lektura sprawozdań z posiedzeń Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej 
i krakowskiego Oddziału PPTF z 1934 roku nie wskazywała na nadzwyczaj-
ne poruszenie aptekarzy w sprawie konkurencji, natomiast sprawozdania 
z 1935 roku „Wiadomości Farmaceutyczne” nie opublikowały, nie wiemy więc, 
czy odezwa motywowana była jakimś konkretnym wydarzeniem. Z komen-
tarzy redakcji czasopisma wiemy jedynie, że Walne Zgromadzenie Gremium 
Aptekarzy Małopolski Zachodniej 30 marca 1935 roku powołało komisję zło-
żoną przede wszystkim z członków zarządu Gremium i Oddziału PPTF, która 
to komisja otrzymała polecenie „przeprowadzenia […] zebrania aptekarzy kra-
kowskich celem naradzenia się nad sposobami i środkami naprawy stosunków 
w aptekach”. Odbyło się ono 4 czerwca, a uchwały jego miały „obowiązywać […] 
wszystkich kolegów na obszarze […] Gremjum Aptekarzy” i „wszyscy koledzy” 
zostali zobowiązani do ścisłego ich przestrzegania. To właśnie efektem prac 
pierwszego posiedzenia tejże komisji była uchwała, „odczytana i zatwierdzo-
na w dn. 26 września […] na zebraniu aptekarzy krakowskich”. Zasadnicza 
jej treść była równie krótka, co znacząca: „od dnia 1 października 1935 r. na 
podstawie jednomyślnej uchwały Komisji sanacyjnej nie udziela się nikomu 
i pod żadnym pozorem jakichkolwiek opustów od receptur i specyfików”. Po-
nadto precyzowano, że leki mają być sprzedawane „ściśle po cenach zatwier-
dzonych przez Min. Opieki Społecznej, uwidocznionych na ich opakowaniach” 
lub przewidzianych „przepisami obowiązującej urzędowej taksy aptekarskiej”. 
Natomiast „opusty” udzielane mogły być wyłącznie „instytucjom państwowym 
i samorządowym […] w wysokości określonej właściwemi rozporządzeniami 
ministerjalnemi”. Uchwała była restrykcyjna, planowano bowiem „założenie 
i prowadzenie czarnej księgi […] dla ochrony kolegów od strat, spowodowa-
nych przez niesumienne postępowanie pewnych jednostek”. Apelowano rów-
nocześnie: „koledzy winni podawać nazwiska takich jednostek do wiadomości 
Zarządowi Gremium Aptekarzy M.[ałopolski] Z.[achodniej], który informuje 
o tem wszystkich kolegów”. Cytowaną uchwałę przedrukowało również „Cza-
sopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie”, redakcja jednak nie dodała 
od siebie żadnego komentarza.

Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” zostali uprzedzeni już we wstępie o nie-
powodzeniu tego „krakowskiego eksperymentu”. Na łamach „Wiadomości Far-
maceutycznych” nie pojawiły się żadne informacje o tym, jak krakowskie śro-
dowisko aptekarskie przyjęło i realizowało w praktyce uchwałę. Na szczęście 
jednak przebieg „eksperymentu” bardzo szczegółowo śledził drugi duży perio-
dyk zawodowy, organ prasowy ZZFP – „Kronika Farmaceutyczna”. Na łamach 
numeru datowanego na 1 listopada 1935 roku opublikowano entuzjastyczny 
artykuł zatytułowany Krakowski eksperyment, w którym chwalono Gremium, 
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składano gratulacje członkom komisji, a wyrazy szacunku oddawano całemu 
środowisku właścicieli aptek. I dodajmy, że wszystko to w czasopiśmie, które 
przez 20 lat międzywojnia zajmowało się przede wszystkim zaciekłą wręcz kry-
tyką właśnie właścicieli aptek! Wrażenie uchwała musiała zrobić więc ogromne: 
„nareszcie zaczęto w […] sprawie […] nielojalnej konkurencji między aptekami 
[…] coś robić”. To właśnie z lektury tego artykułu dowiadujemy się, że począt-
kowo uchwała była w krakowskich aptekach realizowana bardzo skrupulatnie: 
„krótkie dotychczasowe doświadczenie jej stosowania okazało […], że sprawa 
wykorzenienia tej wielkiej bolączki, która trapiła nas przez szereg lat, nie przed-
stawia tak wielkich trudności, jak mogło się zdawać przedtem. Dało się bowiem 
zauważyć, że publiczność, jakkolwiek bardzo przyzwyczajona do targowania się 
w aptece, da się łatwo przekonać o stałości cen i na ogół zdarzają się nieliczne 
wypadki odejścia klienta, w razie odmowy udzielenia opustu”. „Kronika Farma-
ceutyczna” wytknęła natomiast, że „nie określono sankcyj, grożących za uchyla-
nie się od stosowania uchwały, […] obawiać się więc należy, że jeśli bodaj jeden 
z aptekarzy zacznie się wyłamywać, pokrzywdzeni sąsiedzi pójdą za jego przy-
kładem i cała, tak pięknie rozpoczęta akcja, spełznie na niczem”. Ogólnie jednak 
zarówno samą uchwałę, jak i przyświecającą jej ideę chwalono, także z punktu 
widzenia pracowników aptek, „cóż to za rozkosz być zwolnionym od targowania 
się z klientelą, móc odmówić rabatu bez narażania się na wymówki szefa, który 
mógłby się obawiać, że straci klienta!”.

Wydawało się, że w Krakowie zrodziły się myśl i akcja, które miały od-
mienić oblicze aptek całej II Rzeczypospolitej! Już w miesiąc po ogłoszeniu 
artykułu Krakowski eksperyment „Kronika Farmaceutyczna” opublikowała 
kolejny, zatytułowany dowcipnie Niestety, tylko eksperyment…. Korespondent 
czasopisma pisał: „dziś, a więc zaledwie 6 tygodni po wprowadzeniu umowy 
w życie, cała akcja jest poważnie zachwiana i boję się, że kiedy słowa te uka-
żą się w druku, należeć już będzie do przeszłości”. Zgodnie z wcześniejszymi 
przypuszczeniami brak przewidzianych sankcji karnych spowodował, że so-
lidarność w nieudzielaniu upustów została złamana. Podczas gdy po „przeło-
mowym dniu 1 października, wystarczało, wobec klienta upominającego się 
o rabat, powołać się na zawartą umowę, by go przekonać, że nigdzie już rabatu 
nie otrzyma, dziś, jak przed zawarciem umowy, słyszy się w odpowiedzi, że 
przed kilku zaledwie dniami, policzono w aptece X, za ten sam preparat, tyle 
a tyle procent mniej”. Na łamach „Kroniki Farmaceutycznej” padły bardzo 
poważne zarzuty, przypuszczano bowiem, że „bezkarność dla niesolidarnych 
była rozmyślnie zapewniona, […] jako że dziwnym trafem poważną część ko-
misji stanowiły osoby, które znane są, z zamiłowania do dawania rabatów”. 
Stwierdzano również, że – wbrew pozorom – od rabatów „publiczność da się 
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odzwyczaić dość łatwo, niestety trudniej znacznie odzwyczaić wielu właścicieli 
aptek”, cały zaś bardzo krytyczny wywód okraszano nieprzemijającą refleksją: 
„jest rzeczą ogólnie znaną, że ci właśnie pacjenci, którym z racji niezamożności 
należałby się rabat, zwykle płacą normalne ceny, rabaty zaś otrzymują tacy, 
którzy bez trudu mogą płacić, lecz nie chcą…”. 

Wszystkie zarzuty powtórzyła „Kronika Farmaceutyczna” raz jeszcze w nu-
merze trzecim z 1936 roku, w artykule pod również dowcipnym tytułem, jakże 
trafnie ujmującym całą akcję: Buchnęło, zawrzało i zgasło…. Pisano, że „choć do-
piero 3 miesiące upłynęły od chwili wprowadzenia umowy, nikt już nie pamięta, 
że coś takiego kiedyś istniało”. Dostrzegano jednak i pozytywy całej sytuacji: 
„przekonaliśmy się jak takiej akcji prowadzić nie należy”. Do klęski „krakowskie-
go eksperymentu” przyznawali się nawet sami jego twórcy. W „Sprawozdaniu za 
rok 1935” ogłoszonym przez „Wiadomości Farmaceutyczne” władze Gremium 
i Oddziału PPTF bez ogródek pisały: „zabiegi Zarządu Gremjum Aptekarzy M.Z. 
o przeprowadzenie uzdrawiania stosunków w aptekach, w pierwszym rzędzie 
w aptekach krakowskich, nie osiągnęły, niestety, zamierzonego celu, chociaż 
początek zapowiadał powiedzenie wszczętej akcji”. Autorzy sprawozdania 
politycznie stwierdzali, że „przyczyny niepowodzenia nietrudno się dopatrzyć. 
Cierpi na tem zawód, cierpi jego powaga, cierpią koledzy, dla których jeszcze 
nakazy sumienia istnieją”. 

„Żetony krakowskie” i „krakowski eksperyment” to tylko dwa przykłady ak-
cji, którymi krakowskie środowisko aptekarskie zwróciło uwagę kolegów z całej 
II Rzeczpospolitej. W następnych numerach „Farmacji Krakowskiej” będziemy 
przypominać kolejne tego typu wydarzenia. 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek

W dniach 12–14 kwietnia 2018 roku w Łodzi odbędzie się
VIII Ogólnopolski Zjazd

Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych.

Szczegóły na stronie internetowej PSFO:
http://www.psfo.org/konferencje/konferencje/przyszle-konferencje-psfo
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Jak chronić naczynia apteczne przed rozbiciem podczas wstrząsów? Jak chronić naczynia apteczne przed rozbiciem podczas wstrząsów? Apteki 
znajdujące się przy głównych ulicach i placach ponoszą często znaczne szkody, 
gdy naczynia wpalane spadają z półek. Dzieje się to przeważnie wskutek wstrzą-
su wywołanego przez przejeżdżające samochody ciężarowe. Wybuchy w okolicy 
sprowadzają jeszcze gorsze skutki. Każdy aptekarz może łatwo zapobiec takim 
szkodom […]. Do ścianek szafy przykręca się po każdej stronie słupek o wymia-
rach: 10 cm x 3 cm x 3 cm w takiej odległości od tylnej ściany szafy, by naczynia 
i umieszczona przed nimi deszczułka mogły się pomieścić. Przed opuszczeniem 
apteki zsuwa się wszystkie naczynia ku tyłowi szafy i zatyka deszczułkę.

Dotyczy zmiany posad. Dotyczy zmiany posad. Stwierdziłem, że aptekarze nadzwyczaj często 
zmieniają miejsce pracy bez ważnej potrzeby. Zwracam uwagę, że w przyszło-
ści – podczas wojny – tylko wyjątkowo można liczyć na uzyskanie zezwolenia 
na zmianę miejsca pracy i to tylko wtedy, gdy zmuszają do tego bardzo ważne 
powody. 

Prezes Izby Aptekarskiej Dr Weber Dr Weber radca farmacji

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 października 1942 roku.

Dotyczy zużycia surowców zagospodarowanych. Dotyczy zużycia surowców zagospodarowanych. Jak zostało stwierdzone 
zużywają aptekarze w znacznych ilościach surowce ściśle zagospodarowane jak 
gliceryna, spiritus, oleje i olejki, wazelinę i inne podstawy do maści do fabrykacji 
wyrobów kosmetycznych. Zaznaczam, że używanie surowców zagospodarowa-
nych do wyrobów kosmetycznych jest niedopuszczalne. Surowce zagospodaro-
wane są przydzielane aptekom wyłącznie na cele lecznicze. W razie stwierdzenia 
w przyszłości dalszych wykroczeń przeciwko temu zarządzeniu, wystąpię jaknaj-
ostrzej przeciw odnośnym aptekarzom. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 października 1942 roku.

Dotyczy odzieży zawodowej. Dotyczy odzieży zawodowej. Do Izby Aptekarskiej wpływają ostatnio często 
wnioski o przydział odzieży zawodowej. Przy rzeczywistym zapotrzebowaniu 
i uzasadnieniu istnieje możliwość otrzymania przydziału materiału na odzież 
zawodową. Wnioski należy przesyłać na ręce odnośnego męża zaufania, który 
skieruje je do odnośnego Kierownika Oddziału Izby Aptekarskiej. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 grudnia 1942 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



∙Sy∙ rosato∙ solutiuo∙Sy∙ rosato∙ solutiuo (Syrupus Rosatus 
solutivum) – syrop różany rozcieńczony, 
syn. ulepek różany rozcieńczony. We-
dług szesnastowiecznych źródeł lek ten 
stosowano w stanach zapalnych dróg od-
dechowych i przewodu pokarmowego. 
W XIX wieku służył do barwienia leków 
i poprawienia ich smaku.

Mele∙ rosato∙ simpl∙Mele∙ rosato∙ simpl∙ (Mel Rosatum sim-
plex) – miód różany prosty. Miody (melli-
ta) to popularne postaci leku w XV–XVII 
wieku. Otrzymywano je przez ogrzewa-
nie miodu z odwarem, sokiem lub świe-
żym surowcem roślinnym, a następnie 
zagęszczenie płynu do konsystencji mio-
du. Miód różany zalecano do smarowa-
nia pleśniawek jamy ustnej. Stanowił też 
składnik płynów do płukania gardła.

Dzbany z tego samego zespołu naczyń aptecznych, majolika, Włochy, Wenecja 
lub Rzym, koniec XVI wieku. Zbiory Muzeum Farmacji UJ CM, kolekcja Mateusza 
B. Grabowskiego – emigracyjnego aptekarza z Londynu – przekazana w 1976 roku 
(nr inw. MF/5936, 5937)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.




