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cz∏owiek, który w pojedynk´ usi∏owa∏by zmieniç koleje swego losu ma
bardzo trudne zadanie. Czy ˝yje w d˝ungli tropikalnej czy miejskiej, pustyni
geograficznej albo wewn´trznej, zawsze ∏atwiej mu si´ poruszaç majàc obok
wspó∏towarzysza w´drówki. W ostatnich latach historii najnowszej naszego
zawodu, a up∏yn´∏o ju˝ çwierçwiecze nowej rzeczywistoÊci aptekarstwa
w Polsce, zmieni∏ si´ nie tylko wyglàd naszych aptek, nie tylko ich zaopatrzenie,
zmieni∏o si´ te˝ podejÊcie do wykonywanego zaj´cia. JesteÊmy samodzielni
w dzia∏alnoÊci gospodarczej, nikt nam nie narzuca „planów”, „zakresu czyn-
noÊci”, „siatek p∏ac”, „planów urlopowych”. Nie oczekujemy od „onych”
podwy˝ek wynagrodzenia czy gratyfikacji. Sami kszta∏tujemy swà zawodowà
rzeczywistoÊç. I w∏aÊnie dlatego jest nam tak trudno.

JesteÊmy „uzdrowicielami” ale czy równie˝ „anargyroi” ? Niemo˝liwe jest
w obecnej rzeczywistoÊci „obywanie si´ bez srebrników”. Mimo to dbajmy
o swój wizerunek „officinae sanitatis”, dbajmy o wysokà pozycj´ zawodu
„u˝ywajàc swej ca∏ej wiedzy i umiej´tnoÊci dla przekazania pacjentowi
odpowiednich w jego dolegliwoÊciach Êrodków leczniczych” jak to stwierdza
nasz Kodeks Etyki Aptekarza RP.

A w tym Dniu, patronów Aptekarzy, ˝yczmy sobie nawzajem byÊmy byli
swoimi wspó∏towarzyszami w trudnej drodze przez obecnà rzeczywistoÊç;
by etyczna strona przedsi´biorczoÊci aptekarskiej przynosi∏a zawsze to, co
w zawodzie istotne, po˝àdane i pi´kne, to, co s∏uszne ale i moralne. Bàdêmy
jak nasi Patroni, Kosma i Damian.

Fra Angelico
– Uzdrowienie Palladi

przez Kosm´ i Damiana
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wprawdzie, jak to Jan Kochanowski pisa∏ “...gdy
s∏oƒce Raka zagrzewa”, nie brakowa∏o nam ciep∏a waka-
cyjnego, ale ̋ ycie w naszych aptekach nie zamar∏o i przy-
nosi∏o wiele „atrakcji i niespodziewanek” na ró˝nych po-
lach. Biuletyn nasz stara si´ zawsze nadà˝aç za dzia∏alno-
Êcià w∏adz wszelakich i na ró˝nych szczeblach, ale ... Cykl
produkcyjny ka˝dego wydawnictwa wymaga czasu, a czas
nie czeka i przynosi wiele wiadomoÊci koniecznych, po-
trzebnych lub o potencjalnej wa˝noÊci w ka˝dym dniu. Dla zapoznania si´
z aktualnoÊciami zach´camy Paƒstwa do czytania stron internetowych Podkar-
packiej OIA, Naczelnej Izby, Ministerstwa Zdrowia czy Nadzoru Farmaceutycz-
nego. W dzisiejszej dobie ka˝dy dzieƒ przynosi nowe informacje, które niejed-
nokrotnie sà wa˝ne dla wielu z nas. Ale sà te˝ wiadomoÊci o wartoÊci trwa∏ej,
które staramy si´ drukowaç, niektóre mo˝na wyjàç i u˝ywaç „przy pierwszym
stole”.

W drugim kwartale bie˝àcego roku Podkarpackà Izb´ spotka∏o wiele
satysfakcjonujàcych wydarzeƒ. Przede wszystkim, po raz pierwszy w dziejach
województwa, z grona wszystkich pracujàcych w ochronie zdrowia Rzeszo-
wszczyzny specjalistów ró˝nych dziedzin, Minister Zdrowia powo∏a∏ Konsul-
tanta Krajowego. Zosta∏a nim, z tytu∏em Konsultanta Krajowego w dziedzinie
Farmacji Aptecznej, nasza Kole˝anka, dotychczasowy Konsultant Wojewódzki
w tej dziedzinie, mgr farm. Lidia Czy˝. Jest pierwszà wÊród Aptekarzy, wÊród
nas, która przyj´∏a tak wysokiej rangi stanowisko.

I za to, ̋ e odwa˝y∏a si´ na to, by byç Autorytetem, którym dla nas zresztà
zawsze by∏a, jesteÊmy Jej wdzi´czni, bo splendor spada na ca∏e nasze Êrodo-
wisko.

Wdzi´czni te˝ jesteÊmy m∏odym, którym si´ chce ... a to rzadkie. Minister
Zdrowia uhonorowa∏ najzdolniejszych specjalistów, tych, którzy egzamin zdali
z najwy˝szymi wynikami. Dzi´kujemy naszemu Koledze za w∏o˝ony wysi∏ek,
˝yczymy dalszych sukcesów. I dzi´kujemy kierownikowi specjalizacji za opiek´
podczas nie∏atwego cyklu szkoleniowego. Obojgu ̋ yczymy wielu jeszcze sukce-
sów zawodowych.

Zwróçmy uwag´ na aktualne rekomendacje diagnostyki i terapii zaka˝eƒ,
przygotowane przez panià prof. dr hab. n. med. Waleri´ Hryniewicz w kon-
tekÊcie narastajàcego zagro˝enia zjawiskiem antybiotykoodpornoÊci.

Nasze oÊrodki, w których organizujemy spotkania aptekarzy, nabierajà
s∏awy wÊród tych, którzy ju˝ uczestniczyli w zjazdach czy sympozjach. W tym
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roku, w czerwcu, mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç uczestników Mi´dzynarodowej
Konferencji Naukowej. Przyjechali naukowcy z krajów europejskich i nawet
pozaeuropejskich. Sanok, jako miejsce pi´kne i urokliwe, b´dzie znany nawet
w tak odleg∏ym mieÊcie jak tureckie Van.

Historia naszego zawodu, jak co rok, zorganizowa∏a swoje XXIII Sympo-
zjum, tym razem u podnó˝a Szyndzielni w Bielsku-Bia∏ej. WÊród prawie czter-
dziestu referatów, przedstawiajàcych zagadnienia z bli˝szej i dalszej prze-
sz∏oÊci, by∏y dwa z naszego Êrodowiska. Dobrze, ˝e dwa ale szkoda, ˝e tylko
dwa. Zach´camy wszystkich do udzia∏u w takich przedsi´wzi´ciach, przebieg
pracy w naszym zawodzie pod ró˝nymi wzgl´dami, jest równie˝ dowodem,
˝e aptekarstwo to profesja staro˝ytna i posiadajàca autorytet w spo∏eczeƒ-
stwie.

W Bibliotece Podkarpackiego Aptekarza przypominamy tym razem
„Barzyckiego” – zbiór praw i obowiàzków galicyjskiej apteki za czasów
cesarsko-królewskiej Austrii. Bardzo to pouczajàce dzie∏o, szkoda, ˝e tak
zupe∏nie odesz∏o w niepami´ç, wiele rozporzàdzeƒ mo˝na by∏oby ca∏kiem
spokojnie zastosowaç w obecnych czasach. A Autor zbioru ma du˝e powià-
zanie z naszym Êrodowiskiem, Rzeszów wbrew pozorom, by∏ wa˝nym oÊrod-
kiem miejskim Galicji.

Zach´camy te˝ do udzia∏u we wszystkich wydarzeniach Mi´dzynaro-
dowych Targów, w tym medycznych, jakie odb´dà si´ w Rzeszowie,
w listopadzie br.

I oczywiÊcie przyjmijcie Paƒstwo moje, ca∏ego Prezydium i Rady Apte-
karskiej, najlepsze ̋ yczenia z okazji naszego Êwi´ta, Dnia Aptekarza, któremu
patronujà Kosma i Damian – oby by∏o w naszej Farmacji coraz „porzàdniej” –
na wszystkich jej p∏aszczyznach. A wszyscy sobie nawzajem ˝yczmy, obyÊmy
w przysz∏ym roku byli bardziej zadowoleni z naszej pracy ad maiorem Phar-
maciae gloriam !

 Z powa˝aniem

           Prezes
 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

 dr n. farm. Lucyna Samborska
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Krajowy Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznejKrajowy Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznejKrajowy Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznejKrajowy Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznejKrajowy Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej
– z Podkarpacia– z Podkarpacia– z Podkarpacia– z Podkarpacia– z Podkarpacia

Z wielkim zaszczytem informujemy, ˝e w dniu 6 czerwca 2014 r. Minister
Zdrowia powo∏a∏ na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie farmacjiKrajowego Konsultanta w dziedzinie farmacjiKrajowego Konsultanta w dziedzinie farmacjiKrajowego Konsultanta w dziedzinie farmacjiKrajowego Konsultanta w dziedzinie farmacji
aptecznejaptecznejaptecznejaptecznejaptecznej

magistra farmacji Lidi´ Mari´ Czy˝magistra farmacji Lidi´ Mari´ Czy˝magistra farmacji Lidi´ Mari´ Czy˝magistra farmacji Lidi´ Mari´ Czy˝magistra farmacji Lidi´ Mari´ Czy˝

cz∏onka Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, obecnego II Zast´pc´
Prezesa PORA.

Mgr farm. Lidia M. Czy˝ ukoƒczy∏a studia na Wy-
dziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Lu-
blinie w 1976 r. Po obowiàzkowym sta˝u aptecznym
podj´∏a bardzo szybko szkolenie specjalizacyjne,
w 1979 r. uzyska∏a pierwszy stopieƒ specjalizacji a ju˝
w 1982 r. zosta∏a specjalistà w zakresie farmacji
aptecznej. Od roku 1997, nieprzerwanie a˝ do chwili
uzyskania nominacji ministerialnej, by∏a konsultantem
wojewódzkim w tym zakresie, województwa poczà-
tkowo rzeszowskiego, a od 1 stycznia 1999 r., woje-
wództwa podkarpackiego.

W okresie obowiàzywania warunków prawnych posiadania przynajmniej
pierwszego stopnia specjalizacji dla kierowników aptek ogólnodost´pnych,
przyczyni∏a si´ do ogromnej mobilizacji podkarpackich farmaceutów dla
uzyskania takich kwalifikacji. Bardzo sprawna organizacja kursów i egzaminów
sprawi∏a, ̋ e wszyscy farmaceuci podkarpaccy uzyskali konieczne kwalifikacje
zawodowe.

Mgr farm. L.M.Czy˝ ju˝ od pierwszych chwil organizacji samorzàdu
aptekarskiego w∏àczy∏a si´ w jego prac´. Z nominacji Ministra Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej zosta∏a powo∏ana do Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich
i przez okres ponad dwudziestu lat jest czynnym cz∏onkiem organów Pod-
karpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, a równie˝ w bie˝àcej kadencji Na-
czelnej Izby Aptekarskiej, cz∏onkiem jej Prezydium oraz Koordynatorem
Departamentu Etyki i Deontologii Zawodu.

Jest Prezesem Oddzia∏u Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego, jej zainteresowania historià zawodu zaowocowa∏y kilkoma opra-
cowaniami ksià˝kowymi oraz kilkudziesi´cioma artyku∏ami, przyczynkami
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i szkicami publikowanymi w wie-
lu periodykach krajowych i lo-
kalnych. By∏a organizatorem
wielu farmaceutycznych spo-
tkaƒ naukowych o zasi´gu mi´-
dzynarodowym i krajowym.

Jest wyk∏adowcà na uczel-
niach wy˝szych i studiach far-
maceutycznych, równolegle,
w sposób ciàg∏y, podnosi swe
osobiste kwalifikacje zawodowe.

Odznaczona jest Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Z∏otym i Bràzowym
Krzy˝em Zas∏ugi, Odznakà Ho-
norowà „Zas∏u˝ony dla Woje-
wództwa Podkarpackiego”,
Odznakami „Za wzorowà prac´
w s∏u˝bie zdrowia” i „Za zas∏ugi
dla ochrony zdrowia” a tak˝e
wyró˝nieniami zawodowymi –
Medalem ¸ukasiewicza oraz
Medalem im. prof. B. Kosko-
wskiego.
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Minister B. Ar∏ukowicz spotka∏ si´ z konsultantamiMinister B. Ar∏ukowicz spotka∏ si´ z konsultantamiMinister B. Ar∏ukowicz spotka∏ si´ z konsultantamiMinister B. Ar∏ukowicz spotka∏ si´ z konsultantamiMinister B. Ar∏ukowicz spotka∏ si´ z konsultantami
krajowymikrajowymikrajowymikrajowymikrajowymi

Spotkanie poÊwi´cone by∏o zmianom na stanowiskach konsultantów
krajowych. Bartosz Ar∏ukowicz podzi´kowa∏ konsultantom, którzy zakoƒczyli
prac´ w zwiàzku z koƒcem kadencji, oraz powita∏ nowych ekspertów, którzy
b´dà pe∏nili te funkcje.

Dzi´kujàc konsultantom za wieloletnià wspó∏prac´, minister podkreÊli∏,
˝e docenia ich prac´ oraz wysi∏ek, który w∏o˝yli w wykonywanie obowiàzków.
Witajàc nowo powo∏anych wspó∏pracowników, zaznaczy∏, ̋ e rola konsultanta
krajowego jest bardzo wa˝na - jest on autorytetem w swojej dziedzinie i ma
wp∏yw na decyzje w kluczowych sprawach, takich jak kszta∏cenie lekarzy czy
refundacja leków.

Podczas spotkania Bartosz Ar∏ukowicz, nawiàzujàc do zmiany rozpo-
rzàdzenia dotyczàcego szkolenia m∏odych lekarzy, zwróci∏ si´ z apelem do
konsultantów krajowych o to, aby we wspó∏pracy z konsultantami woje-
wódzkimi stwarzali m∏odym lekarzom nowe mo˝liwoÊci specjalizacyjne. Pod-
kreÊli∏, ˝e nale˝y wyznaczyç strategiczne kierunki dzia∏aƒ, zwiàzane m.in. z:
* otwieraniem zawodu dla m∏odych lekarzy;
* zwi´kszaniem iloÊci specjalistów;
* usprawnieniem systemu akredytacyjnego.

Minister odniós∏ si´ tak˝e do nowelizowanej ustawy o konsultantach
krajowych. PodkreÊli∏, ˝e nowe rozwiàzania majà zapewniç bezstronnoÊç
konsultantów w ochronie zdrowia oraz niezale˝noÊç wyra˝anych przez nich
opinii.
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Szanowna Pani Magister,

W kontekÊcie narastajàcego zagro˝enia zjawiskiem antybiotykoopornoÊci,
przed którego dramatycznymi konsekwencjami w najnowszych doniesieniach
przestrzegajà m.in. Âwiatowa Organizacja Zdrowia oraz Europejskie Centrum
Profilaktyki i Kontroli Zaka˝eƒ (ECDC, ang. European Centre for Disease
Prevention and Control) i jako Przewodniczàca Narodowego Programu Ochro-
ny Antybiotyków zwracam si´ z uprzejmà proÊbà o rozpowszechnianie reko-
mendacji diagnostyki i terapii zaka˝eƒ, a tak˝e o ile to mo˝liwe umieszczenie
na stronie Konsutanta Krajowego linku do nich. Rekomendacje dost´pne sà
na stronie NPOA www.antybiotyki.edu.pl w zak∏adce „Najwa˝niejsze doku-
menty”: http://antybiotyki.edu.pl/szpitalna-polit-rekomendacje-diagnost.php.
W razie wàtpliwoÊci dotyczàcych ich Êciàgni´cia istnieje mo˝liwoÊç przes∏ania
wersji elektronicznej dokumentów (w tej sprawie prosz´ o kontakt na adres
pionmikrobiol@cls.edu.pl).

Rekomendacje przygotowywane sà zgodnie z zasadami medycyny opartej
na faktach i konsultowane ze specjalistami z odpowiednich dziedzin medycyny.
Szpitalom szczególnej uwadze polecam dokumenty „Szpitalna Polityka
Antybiotykowa” oraz „Szpitalna Lista Antybiotyków”, których znaczenie do-
strzega Narodowy Fundusz Zdrowia uwzgl´dniajàc ich wytyczne w kryteriach
oceny ofert w post´powaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Êwiad-
czeƒ opieki zdrowotnej.
WÊród dost´pnych rekomendacji na stronie NPOA znajdujà si´ równie˝:
q Rekomendacje diagnostyki i terapii wtórnego zapalenia otrzewnej,
q Rekomendacje stosowania antybiotyków w ostrym martwiczym zapaleniu

trzustki,
q Profilaktyka, diagnostyka i terapia zaka˝e w ortopedii,
q Stosowanie antybiotyków w wybranych zaka˝eniach skóry i tkanek mi´kkich,
q Rekomendacje post´powania w zaka˝eniach bakteryjnych oÊrodkowego

uk∏adu nerwowego,
q Stosowanie antybiotyków w profilaktyce oko∏ooperacyjnej,
q Zaka˝enia Clostridium difficile: diagnostyka, terapia, profilaktyka,
q Rekomendacje post´powania w zaka˝eniach uk∏adu oddechowego.
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W tracie opracowania sà ponadto:
q Rekomendacje diagnostyki i terapii zaka˝eƒ uk∏adu moczowego.
q Rekomendacje diagnostyki i terapii zaka˝eƒ u noworodka,
Zach´cam do korzystania z elektronicznych wersji rekomendacji, które mo˝na
bezp∏atnie Êciàgnàç ze wskazanej powy˝ej strony w formacie PDF. Istnieje
równie˝ mo˝liwoÊç przes∏ania wersji „ksià˝kowej” – w razie takiego zapotrze-
bowania prosz´ o przes∏anie informacji na adres pionikrobiol@cls.edu.pl
(prosz´ podaç iloÊç, tytu∏ rekomendacji oraz dok∏adny adres).

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Waleria HryniewiczProf. dr hab. med. Waleria HryniewiczProf. dr hab. med. Waleria HryniewiczProf. dr hab. med. Waleria HryniewiczProf. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

Przewodniczàca Narodowego Programu Ochrony AntybiotykówPrzewodniczàca Narodowego Programu Ochrony AntybiotykówPrzewodniczàca Narodowego Programu Ochrony AntybiotykówPrzewodniczàca Narodowego Programu Ochrony AntybiotykówPrzewodniczàca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiejKonsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiejKonsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiejKonsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiejKonsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
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Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

W dniu 24 czerwca 2014 r., w siedzibie Naczelnej Izby Aptekarskiej odby∏o
si´ kolejne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej pod przewodnictwem
Prezesa NRA, doktora Grzegorza Kucharewicza.

Przed rozpocz´ciem obrad Rady, Prezes G. Kucharewicz poinformowa∏
zgromadzonych o mianowaniu przez Ministra Zdrowia z dniem 6 czerwca
2014 r. Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej – zosta∏a nim
mgr farm. Lidia Maria Czy˝, cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej, Zast´pca
Prezesa Podkarpackiej ORA.

PoÊród tematów poruszonych podczas posiedzenia, jednym z g∏ównych
by∏o omówienie dzia∏aƒ zwiàzanych z ∏amaniem przepisów antykoncentra-
cyjnych. Wed∏ug uwarunkowaƒ prawnych jeden w∏aÊciciel w jednym
województwie nie mo˝e prowadziç wi´cej ni˝ 1 %   aptek ogólnodost´pnych
w tym województwie. W ostatnim czasie, podczas zmian w∏asnoÊciowych
du˝ej iloÊci aptek ogólnodost´pnych, wynik∏a sprawa mo˝liwoÊci dalszego
prowadzenia ju˝ istniejàcych placówek przez tà samà jednostk´ gospodarczà.
Sprawa ta wywo∏a∏a o˝ywionà dyskusj´ wÊród cz∏onków NRA i spowodowa∏a,
˝e Rada przeg∏osowa∏a przyj´cie Stanowiska o wystàpieniu do Ministra
Zdrowia i G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zabezpieczenia
interesu uczestników na rynku aptecznym, po wnikliwym rozpatrzeniu tego
zagadnienia.

Naczelna Rada Aptekarska podj´∏a uchwa∏y w sprawie potwierdzenia
przyznania „Medalu im. prof. Bronis∏awa Koskowskiego”, tytu∏u „Stra˝nika
Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego” oraz wyró˝nienia „Mecenas Samo-
rzàdu Aptekarskiego”. Wszystkie wyró˝nienia zostanà wr´czone podczas
obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, w Filharmonii Narodowej w dniu
24 wrzeÊnia 2014 r.

W dyskusji podniesiono ponownie sprawy dotyczàce zakazu reklamy
dzia∏alnoÊci aptek i punktów aptecznych; omówiono te˝ zagadnienie wyga-
szania kszta∏cenia techników farmaceutycznych, co równie˝ wzbudza wiele
kontrowersji w Êrodowisku farmaceutycznym.

Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
     dr n. farm. Lucyna Samborska



BIULETYN 3(223,224,225/2014)BIULETYN 3(223,224,225/2014)BIULETYN 3(223,224,225/2014)BIULETYN 3(223,224,225/2014)BIULETYN 3(223,224,225/2014)16

Posiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie Prezydium
i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

W dniu 10 czerwca 2014 r. odby∏o si´ w siedzibie POIA kolejne posiedzenie
Prezydium PORA i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej. Obydwa
spotkania prowadzi∏a Prezes PORA, dr Lucyna Samborska; w posiedzeniu
Prezydium bra∏a te˝ udzia∏ mgr farm. Monika Urbaniak, Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Po przyj´ciu porzàdku obrad i protoko∏u, g∏os zabra∏a mgr M. Urbaniak.
Omówi∏a wyniki kontroli aptek w ostatnim czasie. Pierwszym zagadnieniem
by∏a w∏aÊciwa ewidencja temperatur w pomieszczeniach aptecznych; jak co
rok powtarza si´ sytuacja „zapomnienia” o nadejÊciu pory roku, w której
wzrasta temperatura zewn´trzna a tym samym nale˝y dbaç o normy tem-
peratury w miejscach przechowywania preparatów leczniczych. Kolejnym
tematem by∏a sprawa prawid∏owego badania sprawnoÊci sterylizatorów
powietrznych Sporalem S, oraz zmiana filtrów lo˝y z laminarnym nawiewem
w odpowiednim terminie – obowiàzkiem apteki jest utrzymywanie sprawnoÊci
i prawid∏owoÊci dzia∏ania podstawowego sprz´tu. Jak z informacji przekazanej
przez Inspektora wynika, w najbli˝szym czasie rozpocznà si´ kontrole warun-
ków mikrobiologicznych w pomieszczeniach receptury aptecznej. Zagadnie-
niem powiàzanym z recepturà jest sprawa wycen leków z∏o˝onych wed∏ug
ich koniecznoÊci wykonywania w warunkach ja∏owych – wycena leku z pod-
wójnà taksà laborum w sytuacji braku warunków – brak lo˝y z laminarnym
nawiewem – jest dzia∏aniem niew∏aÊciwym z ró˝nych punktów w∏aÊciwej
praktyki aptecznej.

W obecnoÊci Inspektora omówiono przekroczenia Prawa Farmaceu-
tycznego w zakresie tzw. „odwróconego ∏aƒcucha dostaw”, który to problem
wystàpi∏ równie˝ w aptekach województwa podkarpackiego.

Na tle dyskusji wokó∏ stanowisk wyra˝anych w pismach NIA w sprawie
pe∏nienia funkcji kierowniczych w aptekach ogólnodost´pnych i szpitalnych,
punktach aptecznych i dzia∏ach farmacji szpitalnych równie˝ cz∏onkowie
Prezydium i Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny omówili to zagadnienie.
Pokrewnym tematem jest zaliczanie okresu zatrudnienia do sta˝u wyma-
ganego do pe∏nienia funkcji kierownika apteki.

O wszystkich tych zagadnieniach zostali poinformowani równie˝ cz∏onko-
wie PORA.

Rada Aptekarska podj´∏a uchwa∏´ w sprawie przyznania praw wykony-
wania zawodu dla absolwentów uniwersytetów medycznych, którzy zade-
klarowali wykonywanie zawodu na terenie dzia∏ania naszej izby; podj´∏a te˝
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uchwa∏´ w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego dla 46 osób, którzy
dopiero teraz zg∏osili swà niemo˝noÊç zakoƒczenia cyklu szkoleniowego. Na
tym tle wywiàza∏a si´ dyskusja nad zagadnieniem niew∏aÊciwego post´po-
wania magistrów farmacji, którzy nie zakoƒczyli okresu edukacyjnego 2004-
2008 oraz nie przystàpili do szkolenia w latach 2009-2013. W najbli˝szym
czasie cz∏onkowie POIA, którzy nie okreÊlili swej sytuacji w zakresie szkolenia
ciàg∏ego zostanà zobligowaniu do wyjaÊnienia tego faktu.

W dalszym ciàgu cz∏onkowie Rady uwa˝ajà, ˝e na stronie internetowej
POIA b´dà zamieszczane jedynie og∏oszenia magistrów farmacji poszukujàcych
zatrudnienia. Dodatkowo mo˝na b´dzie umieÊciç og∏oszenie o treÊci: „magi-
ster farmacji poszukuje kolegi, który podejmie zast´pstwo urlopowe lub okoli-
cznoÊciowe”.

W Êrodowisku aptekarskim trwa dyskusja nad projektem Ministra Edukacji
Narodowej o wygaszeniu naboru na, m.in., w szko∏ach kszta∏càcych techników
farmaceutycznych ju˝ w roku szkolnym 2016/17. Sprawa mo˝e byç omawiana
z ró˝nych punktów widzenia i tak te˝ podeszli do niej cz∏onkowie PORA.

Omówiono problem osób, które do chwili obecnej nie wyrówna∏y swych
zaleg∏oÊci sk∏adkowych mimo wielokrotnych monitów Biura POIA – w spra-
wach tych zostanà wszcz´te postepowania egzekucyjne.

Przedyskutowano te˝ zagadnienie tak zwanego „wstecznego wyrejestro-
wywania” z listy cz∏onków POIA. Cz∏onek izby, który przewiduje nie
podejmowanie pracy, ten fakt powinien zg∏osiç w czasie realnym a nie po
kilku miesiàcach, a nawet po kilku latach, zaprzestania wykonywania zawodu.
Co miesiàc izba aptekarska przekazuje sk∏adk´ do Naczelnej Izby Aptekarskiej
za ka˝dego cz∏onka izby okr´gowej. Nie mo˝na wstecznie „zaprzestaç” prze-
kazywania takiej sk∏adki, wobec czego osoby czynnie wykonujàce zawód
niejako p∏acà za tych, którzy powinni zg∏osiç fakt zaprzestania pracy, w odwro-
tnym przypadku magister farmacji zobowiàzany jest równie˝ do wstecznego
wyrównania wp∏at sk∏adek cz∏onkowskich.

PORA zosta∏a poinformowana o harmonogramie zadaƒ czekajàcych POIA
w roku 2015 – roku zebraƒ sprawozdawczego (kwiecieƒ); rejonowych, które
dokonajà wyboru delegatów VII kadencji (czerwiec); sprawozdawczo-wybor-
czego (paêdziernik).

           LMC
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Posiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

W dniu 4 lipca br., w siedzibie POIA, odby∏o si´, prowadzone przez
Prezesa, dr Lucyn´. Samborskà, krótkie, wakacyjne posiedzenie Prezydium
PORA.

Omówiono sprawy niecierpiàce zw∏oki, w tym projekt regulaminu zebraƒ
rejonowych aptekarzy. Projekt ten zostanie, po poprawkach, ponownie
przedyskutowany na kolejnym posiedzeniu Prezydium i przedstawiony cz∏on-
kom PORA. Jest to jeden z najwa˝niejszych obecnie dokumentów poniewa˝
w roku 2015 koƒczy si´ okres pracy VI kadencji Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej i wszystkich organów niezale˝nych. Od w∏aÊciwej organizacji
i przebiegu obrad zebraƒ rejonowych b´dzie zale˝a∏a praca cz∏onków kolejnej
kadencji PORA. Cz∏onkowie Prezydium wst´pnie zadecydowali, ˝e teren
dzia∏ania POIA b´dzie, tak jak dotychczas, podzielony na cztery rejony to jest:
kroÊnieƒski, przemyski, rzeszowski i tarnobrzeski. Wszyscy cz∏onkowie POIA
otrzymajà zaproszenia ze wskazaniem miejsca i terminu obrad zebrania rejo-
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nowego. Prawid∏owa dzia∏alnoÊç organów samorzàdu aptekarskiego zale˝y
i b´dzie zale˝a∏a od uczestnictwa w zebraniach aptekarzy – one jedynie sà
w∏adne wybraç delegatów oraz od, a mo˝e przede wszystkim, ch´ci pracy
wybranych przedstawicieli Êrodowiska. Prezydium ju˝ w tej chwili apeluje
o udzia∏ w zebraniach i rozwa˝enie wyboru osób, które mogà zadeklarowaç
aktywny udzia∏ w pracy samorzàdu.

Najwa˝niejszym momentem posiedzenia Prezydium by∏o wr´czenie praw
wykonywania zawodu najm∏odszym aptekarzom. Z ràk Prezesa PORA,
dr n. farm. Lucyny Samborskiej, ten dokument b´dàcy podstawà pracy
w aptece, otrzyma∏o osiemnastu magistrów farmacji.

LMC
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Posiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie Prezydium
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Kolejne posiedzenie Prezydium PORA, prowadzone przez Prezesa, dr Lu-
cyn´ Samborskà, odby∏o si´ w siedzibie Izby,1 sierpnia br.

Przed rozpocz´ciem posiedzenia prawo wykonywania zawodu z ràk Pre-
zesa, odebra∏ m∏ody farmaceuta z PrzemyÊla.

GoÊciem Prezydium by∏a Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW
NFZ, mgr farm. Anna PliÊ-Grymanowska. Przedyskutowano nast´pujàce pro-
blemy:
1. u˝ycie w recepturze aptecznej surowców farmaceutycznych i gotowych

preparatów galenowych (maÊç cholesterolowa, lekobaza, formaldehyd
i inne podobne) – wykonanie  a wycena recepty;

2. wykonanie i wycena recepty z∏o˝onej, opiewajàcej na roztwór soli fizjolo-
gicznej, u˝ywany jako preparat do nebulizacji oraz do czyszczenia aparatu;

3. uwzgl´dnianie g´stoÊci roztworów witamin jako leków gotowych, u˝ywa-
nychw recepturze aptecznej;

4. zmiany w rejestrze personelu fachowego – koniecznoÊç zg∏aszania do odpo-
wiednich instytucji;

5. dzielenie bezpoÊrednich opakowaƒ Êrodków leczniczych – bezpieczeƒstwo
pacjenta, odpowiedzialnoÊç farmaceuty;

6. znajomoÊç wzoru recepty lekarskiej i zrozumienie poszczególnych jej ele-
mentów;

7. podwy˝szenie liczby recept lekarskich nieoryginalnych, szczególnie na nie-
które leki u˝ywane w celach innych ni˝ lecznicze.

Wywiàza∏a si´ równie˝ dyskusja na temat linii wspó∏pracy apteki – Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Podkarpacka OIA planuje w drugiej po∏owie
paêdziernika br. spotkanie przedstawicieli aptek, na którym ponownie zostanà
omówione zagadnienia poruszone na posiedzeniu Prezydium. Ju˝ dziÊ apelu-
jemy o formu∏owanie pytaƒ do przedstawicieli nadzoru farmaceutycznego
i NFZ.

Zebrani cz∏onkowie Prezydium przedyskutowali i przyj´li projekt Regu-
laminu Zebraƒ Rejonowych – projekt ten zostanie przedstawiony na najbli˝-
szym posiedzeniu PORA do zatwierdzenia jako materia∏ na Zjazd Delegatów
POIA. Przedyskutowania i podj´cia decyzji Rady Aptekarskiej wymaga te˝
ustalenie terminu i miejsc tych zebraƒ w 2015 r.

Na podstawie treÊci pism, jakie do chwili obecnej wp∏ywajà do Biura Izby
od farmaceutów, którzy do chwili obecnej nie wywiàzali si´ z obowiàzku
zakoƒczenia cyklu szkoleƒ ciàg∏ych, zebrani przedyskutowali zagadnienie
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ustalenia listy tych osób. Na posiedzeniu Rady Aptekarskiej cz∏onkowie PORA
podejmà decyzje o skierowaniu do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
wykazu magistrów farmacji zobowiàzanych do szkolenia ciàg∏ego, którzy nie
odpowiedzieli na apele Prezydium o zakoƒczenie szkolenia w odpowiednim
czasie i przekazanie dokumentów podsumowujàcych.

Poruszono te˝ zagadnienia zawarte w piÊmie Ministra Zdrowia, zwià-
zanym z ustaleniami Konferencji Dziekanów Wydzia∏ów Farmaceutycznych
w Polsce (26.04.2014 r.). Sà to, mi´dzy innymi, wst´pne propozycje rozwiàzaƒ
legislacyjnych dotyczàcych zagadnieƒ zwiàzanych z utworzeniem i rozwojem
opieki farmaceutycznej w geriatrii; potrzeby podniesienia roli farmacji szpi-
talnej w Polsce oraz koniecznoÊci podnoszenia kwalifikacji zawodowych farma-
ceutów, w tym posiadania specjalizacji przez kierowników aptek.

Ponadto cz∏onkowie Prezydium omówili projekty rozporzàdzeƒ Ministra
Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zatrzymania naboru w szko-
∏ach policealnych kierunku technik farmaceutyczny.

  LMC
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W dniach 16 - 17 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia odby∏a si´
uroczystoÊç „Specjalista 2013”. Podsekretarz stanu Aleksander Sopliƒski uho-
norowa∏ listami gratulacyjnymi lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryj-
nych oraz osoby wykonujàce inne zawody majàce zastosowanie w ochronie
zdrowia, którzy w 2013 r. zdali egzamin specjalizacyjny z najlepszymi
wynikami. Listy gratulacyjne odebrali równie˝ kierownicy specjalizacji.

W uroczystoÊci uczestniczyli tak˝e dyrektor Centrum Medycznego Kszta∏-
cenia Podyplomowego prof. dr hab. Joanna J´drzejczak, dyrektor Centrum
Egzaminów Medycznych dr hab. Mariusz Klencki, wiceprezes Naczelnej Rady
Lekarskiej dr Konstanty Radziwi∏∏, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laborato-
ryjnych dr El˝bieta Puacz oraz wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek
J´drzejczak.

W 2013 r. do egzaminu specjalizacyjnego w 93 specjalizacjach przystàpi∏o
6 596 osób. Najwi´kszà grupà byli lekarze – do egzaminu przystàpi∏o 5 153
osób, a 23 z nich osiàgn´∏y najwy˝sze wyniki. Kolejnà grupà pod wzgl´dem
liczebnoÊci byli diagnoÊci laboratoryjni – do egzaminu przystàpi∏o 567 osób
(najwy˝sze wyniki osiàgn´∏o 10 osób); nast´pnie farmaceuci – do egzaminu
przystàpi∏o 351 osób (najwy˝sze wyniki osiàgn´∏y 32 osoby) oraz osoby
reprezentujàce inne zawody majàce zastosowanie w ochronie zdrowia – do
egzaminu przystàpi∏y 244 osoby (najwy˝sze wyniki osiàgn´∏o 30 osób).

Podczas uroczystoÊci wiceminister Sopliƒski przypomnia∏, ˝e 11 czerwca
2014 r. minister zdrowia Bartosz Ar∏ukowicz podpisa∏ nowe, modu∏owe pro-
gramy specjalizacji, w oparciu o które kolejne pokolenia lekarzy i lekarzy denty-
stów b´dà realizowa∏y kszta∏cenie.
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XXIII SympozjumXXIII SympozjumXXIII SympozjumXXIII SympozjumXXIII Sympozjum
Historii FarmacjiHistorii FarmacjiHistorii FarmacjiHistorii FarmacjiHistorii Farmacji
Bielsko-Bia∏a 2014Bielsko-Bia∏a 2014Bielsko-Bia∏a 2014Bielsko-Bia∏a 2014Bielsko-Bia∏a 2014

W dniach 6-7 czerw-
ca 2014 r., w goÊcin-
nych wn´trzach OÊrod-
ka Wypoczynkowego
Beskidy Park w Bielsku
Bia∏ej, tu˝ pod wycià-
giem kolejki na Szyn-
dzielni´, odby∏o si´ ko-
lejne, ju˝ XXIII Sympo-
zjum Historii Farmacji.
Perfekcyjna organiza-
cja, ju˝ od chwili przy-

jazdu GoÊci, wprowadza∏a wszystkich w atmosfer´ bardzo ciekawego spot-
kania, w którym brali udzia∏ polscy i zagraniczni (Niemcy, Litwa, Bia∏oruÊ)
historycy zawodu Aptekarza.

Pierwszego popo∏udnia uczestnicy
sympozjum mieli mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z zabytkami Bielska-Bia∏ej, ze Starym
Rynkiem i Aptekà pod Jeleniem, najstarszà
w Bielsku, Zamkiem ksià˝àt Su∏kowskich,
Katedrà Êwi´tego Miko∏aja, Kamienicà
„pod ˚abami” ...

W przeddzieƒ otwarcia Sympozjum
odby∏o si´ zebranie cz∏onków Zespo∏u
Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego, na którym
omówiono prac´ Zespo∏u na przestrzeni
ostatniego roku oraz plany na rok kolejny.
Zdecydowano, ̋ e kolejne Sympozjum od-
b´dzie si´ w czerwcu 2015 r. w Byd-
goszczy. W dyskusji zebranych powsta∏a
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tret doktora nauk farmaceutycz-
nych Stefana Rostafiƒskiego, jed-
nego z najbardziej zas∏u˝onych
historyków farmacji polskiej, zmar-
∏ego 6 lutego br., któremu ucze-
stnicy sympozjum oddali ho∏d.

Wyk∏ad inauguracyjny Prawo-
dawstwo farmaceutyczne w auto-
nomicznym województwie Êlà-
skim w latach 1922-1939 wyg∏osi∏
profesor D. Moska. Wiele rozwià-
zaƒ prawnych, które funkcjono-

decyzja o rozszerzeniu grona uczestników
sympozjum, komunikaty o takim spotka-
niu naukowym powinny byç rozes∏ane do
wszystkich placówek, w których pracujà
historycy, etnografowie, archeolodzy
i wszyscy, którzy mogà wnieÊç swój wk∏ad
do rozwoju historii zawodu aptekarza.
Zespó∏ Sekcji przygotowuje si´ te˝ do
przyznanego polskim historykom farma-
cji, Mi´dzynarodowego Kongresu Historii
Farmacji, który odb´dzie si´ w Warszawie
w 2017 r.

Uroczyste otwarcie odby∏o si´
w dniu 6 czerwca 2014 r., dokonali tego
aktu Przewodniczàca Sekcji Historii Far-
macji Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego, mgr farm. Lidia Czy˝;  Honoro-
wy Przewodniczàcy Zespo∏u, dr n. farm.
Jan Majewski; Przewodniczàcy Komitetu
Naukowego, prof. dr hab. Dionizy Mo-
ska; Przewodniczàca Komitetu Organi-
zacyjnego, dr n. farm. Barbara Unieje-
wska oraz Prezes Beskidzkiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej, dr Kazimierz Kowal-
czyk. W sali obrad umieszczony by∏ por-

wa∏y w tamtym czasie na terenie Górnego Âlàska, mog∏oby byç przeniesione
w czasy wspó∏czesne z po˝ytkiem dla polskiego aptekarstwa.
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Dr Jan Majewski otworzy∏ wystaw´

obrazów mgr farm. Doroty Krystyny
Pastok-Chomickiej z Ko∏obrzegu, Kwiaty
Polskie. Te pi´kne kompozycje towarzy-
szy∏y obradom przez ca∏y czas ich trwania,
niektóre z nich znalaz∏y te˝ swych nowych
w∏aÊcicieli.

Podczas pi´ciu sesji referatowych
z udzia∏em ponad pi´çdziesi´ciu uczestni-
ków, wyg∏oszono trzydzieÊci przygotowa-
nych referatów z ró˝nych dziedzin szero-
ko poj´tej historii aptek i aptekarzy. Refe-
raty te zostanà opublikowane po raz pier-
wszy w historii przebiegu sympozjów,

w dwóch wydawnictwach ze wzgl´du na ich tematyk´, oczywiÊcie podstawo-
we wydawnictwo Pami´tnik XXIII Sympozjum Historii Farmacji, pozostaje
otwarty  dla wszystkich uczestników. Podsumowania sympozjum i omówienia
wszystkich wyg∏oszonych doniesieƒ dokona∏a dr hab. prof. PAN Iwona Arabas.

W trakcie trwania sympozjum organizatorzy przygotowali dwa, niezwykle
ciekawe, wyjazdy w najbli˝szà okolic´ Bielska-Bia∏ej. Pierwszy pozwoli∏ zapo-
znaç si´ z kaskadà rzeki So∏y i zbiornikiem wodnym elektrowni szczytowo-
pompowej na Górze ˚ar, oddanej do u˝ytku  w 1979 r. Z góry, przy pi´knej
pogodzie by∏a mo˝liwoÊç podziwiania
przepi´knej panoramy Beskidu Ma∏ego.
Drugim wyjazdem by∏o zwiedzanie Mu-
zeum Aptekarstwa, prowadzone przez
rodzin´ Ciencia∏ów w WiÊle - Kleszczonce.
By∏a okazja spotkania z seniorem rodu,
potomkiem XIX-wiecznego aptekarza
Paw∏a Ciencia∏y, uczestnika bitwy pod
Solferino, prowadzàcego apteki w Buda-
peszcie, Lwowie, Pradze i Wiedniu a tak˝e
przez 32 lata pierwszà aptek´ w WiÊle.

Bardzo dobrze przygotowane Sym-
pozjum Historii Farmacji jest jeszcze
jednym dowodem, ̋ e spotkania takie sà potrzebne i dajà satysfakcj´ nie tylko
organizatorom i uczestnikom spotkania, sà tak˝e urzeczywistnianiem zasad
Kodeksu Etyki Aptekarza RP, przede wszystkim jego artyku∏u 16: Aptekarz
otacza szacunkiem histori´ i tradycje zawodu ... a tak˝e artyku∏u 14: Aptekarz
ceni i szanuje swój zawód oraz chroni jego godnoÊç.

            LMC
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Lidia Maria Czy˝
Oddzia∏ Rzeszowski Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego
Rzeszów

               Kodeks Etyki Aptekarza               Kodeks Etyki Aptekarza               Kodeks Etyki Aptekarza               Kodeks Etyki Aptekarza               Kodeks Etyki Aptekarza
– zespó∏ wzorców czy zb´dnych pouczeƒ ?– zespó∏ wzorców czy zb´dnych pouczeƒ ?– zespó∏ wzorców czy zb´dnych pouczeƒ ?– zespó∏ wzorców czy zb´dnych pouczeƒ ?– zespó∏ wzorców czy zb´dnych pouczeƒ ?

Ka˝dy wchodzàcy w doros∏oÊç cz∏onek spo∏eczeƒstwa ma zakodowane
pewne zasady post´powania, które zosta∏y wypracowane przez jego przod-
ków. W taki sam sposób edukowany jest, a przynajmniej powinien, cz∏onek
grupy zawodowej. Spo∏ecznoÊç farmaceutyczna, kszta∏towana przez histori´,
wypracowa∏a zasady zawodowe zwiàzane z bardzo wra˝liwà sferà cz∏owieka
– zdrowiem. W zasadach tych zawarte sà normy post´powania tego, który
leczy i tego, który post´powaniu leczniczemu jest poddawany. Wzajemne
kontakty opierajà si´ na zaufaniu s∏abszego wobec tego, który wie i stàd
czerpie swà si∏´.

Aby wzmocniç wewn´trzne przekonanie o prawid∏owoÊci i s∏usznoÊci
post´powania, równie˝ aptekarze wypracowywali swoje spisywane normy
pracy, w myÊl sentencji salus aegroti suprema lex. Zwykle by∏y to zbiory zasad
o charakterze idealistycznym, niemniej jednak pomocne w codziennym wyko-
nywaniu zawodu a tak˝e zachowaniu prawid∏owych relacji w obr´bie grupy
zawodowej a tak˝e we wszystkich aspektach kontaktów ze wspó∏obywatelami.

Kodeksy aptekarskie powstawa∏y w prawie ka˝dym czasie aktywnoÊci
zawodowej i w ka˝dych warunkach. W Polsce zagadnieniem tym zajmowali
si´ aptekarze na wszystkich szczeblach swej pracy – Jan Wolfgang1, Bronis∏aw
Koskowski2, Jan Muszyƒski3 czy bliscy ju˝ naszej dzia∏alnoÊci –  Bazyli Leszczy-
∏owski4 czy Dionizy Moska i Stefan Rostafiƒski.

Obecnie w Polsce obowiàzuje aptekarza Kodeks, uchwalony 22 stycznia
2012 r., podczas VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

1 J. Wolfgang, O zacnoÊci powo∏aƒ w miar´ wykszta∏cenia osób niemi zaj´tych ...,
Pami´tnik Farmaceutyczny Wileƒski 1821, T.I, nr 2, s. 284

2 B. Koskowski, Propedeutyka farmaceutyczna – prawa i obowiàzki aptekarza,
Warszawa 1933

3 J. Muszyƒski, Nieco o sprawach naszych, Farmacja 1906, nr 6, s. 107
4 B. Leszczy∏owski, Etyka i deontologia zawodu farmaceuty w Polsce w XIX i XX wieku,

Warszawa 1988
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El˝bieta Zwoliƒska
Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska
Rzeszów

Kszta∏towanie si´Kszta∏towanie si´Kszta∏towanie si´Kszta∏towanie si´Kszta∏towanie si´
odpowiedzialnoÊci wykonywaniaodpowiedzialnoÊci wykonywaniaodpowiedzialnoÊci wykonywaniaodpowiedzialnoÊci wykonywaniaodpowiedzialnoÊci wykonywania

zawodu aptekarza w Europiezawodu aptekarza w Europiezawodu aptekarza w Europiezawodu aptekarza w Europiezawodu aptekarza w Europie
wieków Êrednichwieków Êrednichwieków Êrednichwieków Êrednichwieków Êrednich

Pozornie, genezà zawodu aptekarza jako profesji wyspecjalizowanej, by∏o
powstanie dzia∏alnoÊci handlowej obrotu Êrodkiem leczniczym wÊród zorga-
nizowanych grup spo∏ecznych. Mo˝na postawiç jednak pytanie, czy pierwotnie
aptekarz zajmowa∏ si´ rozprowadzaniem leków czy swà dzia∏alnoÊç prowadzi∏a
apteka, w której zatrudnieni byli aptekarze o ró˝nej randze. Niezb´dnoÊç
jednak tego zawodu dla spo∏ecznoÊci powodowa∏a wprowadzanie aktów
prawnych zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià za wykonanie i wydanie bezpiecz-
nego Êrodka leczniczego. Pierwsze akty prawne, regulujàce te zagadnienia
wyda∏y Arles (1170), Montpellier (1180) oraz Marsylia (1253).

Poczàwszy od Ksi´gi Praw Cesarskich, inaczej zwanà Konstytucjami
Królestwa Sycylii Fryderyka II, lekarz i aptekarz by∏y dwoma odr´bnymi
zawodami medycznymi. Ka˝dy z nich mia∏ swojà odpowiedzialnoÊç za specy-
ficzne dla zawodu czynnoÊci. W historii zawodu cz´ste sà opracowania
dotyczàce samej czynnoÊci aptek lub ich w∏asnoÊci, brak natomiast odwo∏ania
do odpowiedzialnoÊci aptekarza. Przywileje lokacyjne dla miast okreÊla∏y liczb´
aptek pracujàcych na danym terenie.

Lekarzem, wykonujàcym jednoczeÊnie leki we w∏asnej aptece, by∏ Miko∏aj
z Polski, dominikanin leczàcy Leszka Czarnego. Rozporzàdzenie Wroc∏awskie
warunkuje wykonywanie zawodu mi´dzy innymi z∏o˝eniem przysi´gi. Apte-
karze stanowili odr´bnà grup´ zawodowà w Polsce, b´dàc pod opiekà w∏adcy.

Z. Wolniak, Powstanie pierwszych aptek ogólnodost´pnych, Farmacja Polska, tom LX,
2004
A. Drygas, Kszta∏towanie si´ podstaw prawnych aptekarstwa w przekroju dziejowym,
Gdaƒsk 1995
A. Drygas, Rodowód przysi´gi lekarskiej i aptekarskiej, Medycyna Dydaktyka Wycho-
wanie, Rocznik XII 1980 nr 4, s. 305-318
W. Roeske, Poczàtki aptekarstwa polskiego na tle aptekarstwa europejskiego, Farmacja
Polska, tom 1983
W. Roeske, Farmacja Polska jako samodzielna spo∏ecznoÊç w tysiàcletniej historii
paƒstwa polskiego, Farmacja Polska 1966
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Mi´dzynarodowa Konferencja NaukowaMi´dzynarodowa Konferencja NaukowaMi´dzynarodowa Konferencja NaukowaMi´dzynarodowa Konferencja NaukowaMi´dzynarodowa Konferencja Naukowa
„Kultura Uzdrowiskowa w Europie”„Kultura Uzdrowiskowa w Europie”„Kultura Uzdrowiskowa w Europie”„Kultura Uzdrowiskowa w Europie”„Kultura Uzdrowiskowa w Europie”

– Sanok, 25-29 czerwca 2014r.– Sanok, 25-29 czerwca 2014r.– Sanok, 25-29 czerwca 2014r.– Sanok, 25-29 czerwca 2014r.– Sanok, 25-29 czerwca 2014r.

W dniach 25-29 czerwca
2014 r. w Sanoku, odbywa∏a si´
Mi´dzynarodowa Konferencja
Naukowa „Kultura Uzdrowisko-
wa w Europie” organizowana
przez Zak∏ad Humanistycznych
Nauk Wydzia∏u Farmaceutycz-
nego Uniwersytetu Medyczne-
go we Wroc∏awiu, Muzeum
Farmacji UM we Wroc∏awiu,
Polskie Towarzystwo Farma-
ceutyczne oraz Podkarpackà
Okr´gowà Izb´ Aptekarskà.

Konferencja mia∏a charakter mi´dzynarodowy, wÊród pi´çdziesi´ciu trzech
uczestników byli goÊcie z placówek naukowych w Polsce (Uniwersytet ̧ ódzki,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Wroc∏awski,
Wy˝sza Szko∏a Filologiczna we Wroc∏awiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lu-
blinie, UMCS Lublin, AWF Kraków, AWF Wroc∏aw, Uniwersytet Pedagogiczny
Kraków, Archiwum Paƒstwowe w Opolu), Turcji (Yuzuncu Yil University,
Uniwersytet Medyczny Istanbu∏)), Niemczech (Uniwersytet Medyczny Drezno),
Rumunii (Uniwersytet Medyczny w Iasi); z przyczyn zupe∏nie niezale˝nych od
organizatorów nie przybyli zg∏oszeni naukowcy z Rosji i Ukrainy, niemniej

jednak nades∏ali referaty, które
umieszczone b´dà w wydawni-
ctwie pokonferencyjnym. Pod-
czas obrad wyg∏oszono czter-
dzieÊci jeden referatów nauko-
wych.

W czasie sesji referato-
wych, otwierajàcy sesj´ organi-
zator z ramienia Polskiego To-
warzystwa Farmaceutycznego
oraz Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej wprowadza∏
zgromadzonych prelegentów
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w zagadnienia zwiàzane z te-
matykà dotyczàcà miejsca ob-
rad (Sanok), zabytków po∏u-
dniowo-wschodniej cz´Êci Pod-
karpacia – goÊcie Konferencji
mieli mo˝noÊç zapoznania si´
ze zbiorami Muzeum Budowni-
ctwa Ludowego oraz Muzeum
Historycznego; zasobów suro-
wców mineralnych wojewódz-
twa (podczas wyjazdu studyj-

nego do Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju). GoÊcie Konferencji otrzymali
te˝ materia∏y promocyjne dotyczàce województwa podkarpackiego, Sanoka
a tak˝e dwóch uzdrowisk podkarpackich.

W pomieszczeniach, w których odbywa∏y si´ obrady Konferencji,
umieszczone by∏y elementy informacyjne Urz´du Marsza∏kowskiego dotyczàce
województwa podkarpackiego, materia∏y konferencyjne równie˝ opatrzone
by∏y obrazem i has∏em „Podkarpackie przestrzeƒ otwarta” oraz herbem
województwa i Sanoka.

Ostateczne podsumowanie
Konferencji zostanie dokonane
przez Uniwersytet Medyczny  we
Wroc∏awiu podczas oceny prac
naukowych powadzonych przez
poszczególne zak∏ady naukowe,
niemniej jednak z opini uczestni-
czàcych w Konferencji goÊci wy-
nika, ̋ e spotkanie to by∏o potrze-
bne dla poszerzenia wiedzy o re-
gionie podkarpackim.
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Wilno – Ostra BramaWilno – Ostra BramaWilno – Ostra BramaWilno – Ostra BramaWilno – Ostra Brama

Auszra – Jutrzenka  – tak Litwini nazywajà Matk´ Mi∏osierdzia w Ostrej
Bramie w Wilnie do której w  dniach 6 - 8 czerwca pielgrzymowaliÊmy grupà
farmaceutów i zaprzyjaênionych z zawodem osób. Trasa, wzd∏u˝ wschodniej
Êciany Polski od Podgórza Rzeszowskiego poczàwszy, przez Roztocze, Dolin´
Bugu a˝ po Narwiaƒsko-Biebrzaƒski Park Narodowy, na której postoje
wyznacza∏y  miejscowoÊci wpisane w histori´ i religijny kult narodu polskiego,
a tak˝e mniejszoÊci narodowych i etnicznych zamieszkujàcych te regiony.

WÊród nich m.in. Narol – najbardziej na pó∏noc wysuni´ta miejscowoÊç
Podkarpacia, miasteczko festiwalu polsko-˝ydowsko-ukraiƒskiej muzyki
NarolArte.

Dalej na pólnocny-wschód obóz masowej zag∏ady w Be∏˝cu, gdzie samych
tylko ˚ydów zwiezionych przez hitlerowców zgin´∏o 800 tys. osób. Miejsce
to wczeÊniej jakby zapomniane dopiero pod koniec lat osiemdziesiàtych na
mocy porozumienia mi´dzy Rzàdem Polskim a Muzeum Holokaustu w Waszyn-
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gtonie zaplanowano projekt upami´tnienia ofiar. W 2004 r. powsta∏o Muzeum
– Miejsce Pami´ci w Be∏˝cu jako akt oddania czci pomordowanym tu ˚ydom
zgodnie z ich judaistycznà tradycjà.

Nast´pnie W∏odawa – miasto spotkania ró˝nych kultur, wyznaƒ i narodo-
woÊci. To tu wspó∏istniejà ze sobà nacje: polska, ˝ydowska, tatarska i ukra-
iƒska. Od wschodu granica W∏odawy na Bugu to granica Polski z Ukrainà.
W przesz∏oÊci obszary te  by∏y w∏àczone do Wielkiego Ksi´stwa Litewskiego.
Od roku 1475 miasto by∏o w∏asnoÊcià rodu Sanguszków, który swój poczàtek
bierze od ksi´cia litewskiego Giedymina – dziada naszego króla W∏adys∏awa
Jagie∏∏y. Sà to czasy kiedy W∏odawa prze˝ywa swojà ÊwietnoÊç po której dwa
wieki póêniej zostaje doszcz´tnie zniszczona, z∏upiona przez wojska Tuchaj-
beja. Ta wielonarodowoÊç i wielokulturowoÊç wywiera∏a i do dziÊ wywiera
ogromny wp∏yw na rozwój miasta i jego niezwyk∏y klimat.

Kolejnym przystankiem na naszym pielgrzymim szlaku by∏ Kodeƒ – ze
s∏ynnym Sanktuarium Matki Bo˝ej Kodeƒskiej, Królowej Podlasia i Matki
JednoÊci. Ciekawostkà jest, ̋ e obraz MB Kodeƒskiej zosta∏ skradziony z Rzymu
przez Miko∏aja Sapieh´ – marsza∏ka Trybuna∏u Wielkiego Ksi´stwa Litewskiego
i wojewody miƒskiego, który uda∏ si´ tam z pielgrzymkà aby modliç si´ przed
cudownym obrazem Maryi w nadziei na uzdrowienie. Uzdrowienie nastàpi∏o,
a przej´ty dog∏´bnie tym faktem Miko∏aj pierwsze prosi∏ Urbana VIII o ten
wizerunek Maryi, a poniewa˝ papie˝ stanowczo odmawia∏ wi´c go ukrad∏.
Powrót do Polski i ucieczka z tym obrazem przed poÊcigiem to d∏uga i ciekawa
historia, bowiem Sapieha omija∏ wszystkie wi´ksze miejscowoÊci aby go nie
schwytano. W´drowa∏ górskimi szlakami, a w zasadzie bezdro˝ami; jego
determinacja w realizacji swego pragnienia by∏a niezwyk∏a, póêniej oka˝e jà
zresztà i w póêniejszym czasie. Przywieziony do Kodnia obraz zosta∏ umieszczo-
ny w wybudowanym przez niego KoÊciele Êw. Anny, a Miko∏aj zosta∏ przez
papie˝a ekskomunikowany. Ta kara KoÊcio∏a zosta∏a zdj´ta po wydarzeniu
jakie mia∏o miejsce w jego ̋ yciu; by∏ to stanowczy i skuteczny sprzeciw wobec
planów poÊlubienia protestanckiej ksi´˝niczki przez budzàcego niezwyk∏y
respekt króla W∏adys∏awa, co mia∏o istotne znaczenie dla umocnienia katoli-
cyzmu w Polsce.  Kodeƒ zaÊ, od tego momentu staje si´ miejscem pielgrzymo-
wania rzeszy ludzi.

Pos∏ugujàcy tu Misjonarze Oblaci mówià, ̋ e do jednoÊci i pe∏nej integracji
wszelkich grup spo∏ecznych potrzebne jest jeszcze lekarstwo ... nadprzy-
rodzone.

Krótki postój w Pratulinie – Sanktuarium Unickich M´czenników Pod-
laskich, którzy zas∏yn´li niezwyk∏ym m´stwem w czasie przeÊladowania Ko-
Êcio∏a katolickiego podczas rozbiorów Polski przez Rosj´ carskà. Groby
M´czenników z Pratulina zosta∏y zrównane z ziemià i pozostawione w niepa-
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mi´ç, dopiero po odzyskaniu niepodleg∏oÊci przez Polsk´ w 1918 roku ich
szczàtki zosta∏y przewiezione do koÊcio∏a parafialnego. Beatyfikowani zostali
przez Jana Paw∏a II 6 paêdziernika 1996 roku w rocznic´ Unii Brzeskiej. Dla
dzisiejszych chrzeÊcijan sà wzorem prawdziwego apostolstwa Êwieckich,
a tak˝e odpowiedzialnoÊci za urzàdzanie spraw spo∏ecznoÊci Êwieckiej w opar-
ciu o prawo Bo˝e.  W ich ̋ yciu i Êmierci widoczna jest prawdziwa ekumeniczna
postawa wyra˝ajàca szacunek i otwarcie na inne KoÊcio∏y.

I wreszcie Litwa; Troki z przepi´knym zamkiem na wodzie wybudowanym
przez ksi´cia Witolda – brata W∏adys∏awa Jagie∏∏y i oddalone o 28 km Wilno.
Punktem docelowym Mater Misericordiae w Ostrej Bramie – Królowa Korony
Polskiej. Symbol chrzeÊcijaƒstwa Polski i Litwy. Obraz Madonny umieszony
w bramie mia∏ witaç przyby∏ych oficjalnych goÊci. Jednak dopiero przybyli
tam Karmelici wraz z za∏o˝eniem klasztoru otoczyli wizerunek Matki Boskiej
nale˝nà czcià, bowiem od samego poczàtku zwróci∏a ich szczególnà uwag´.
Sam obraz posiada w sobie wielkà symbolik´. Kult Matki Bo˝ej Ostrobramskiej
wpisa∏ si´ w ruch niepodleg∏oÊciowy powstaƒców styczniowych. Po st∏umieniu
powstania polski napis „Matko Mi∏osierdzia pod Twojà obron´ uciekamy si´”
zmieniono na ∏aciƒski „Mater Misericordiae, Sub Tuum Praesidium Confugi-
mus”, karmelitów wygnano, klasztor oddano prawos∏awnym, a kaplic´ ducho-
wieƒstwu diecezjalnemu.

Wilno jest miastem gdzie co krok s∏yszy si´ polskà mow´, na Cmentarzu
na Rossie mnóstwo polskich grobów, pomników wybitnych zas∏u˝onych ludzi,
wÊród nich „Matka i serce Syna” – Józefa Pi∏sudzkiego, pomnik Joachima
Lelewela – profesora historii na Uniwersytecie Wileƒskim, którego wyk∏adów
s∏ucha∏ m∏ody Adam Mickiewicz.

Spacerujàc po wileƒskich uliczkach mogliÊmy doÊwiadczyç sercem brzmie-
nia s∏ów Inwokacji „Litwo, Ojczyzno moja. Ty jesteÊ jak zdrowie.”

          Dorota Mularz-Kaêmieruk
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– mgr farm. Wiktoria Rudy– mgr farm. Wiktoria Rudy– mgr farm. Wiktoria Rudy– mgr farm. Wiktoria Rudy– mgr farm. Wiktoria Rudy

Podczas Mi´dzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej w Sanoku odby∏a si´
krótka, ale pe∏na emocji, uroczystoÊç.

Z ràk Prezesa Podkarpackiej Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej, dr n. farm. Lu-
cyny Samborskiej, w obecnoÊci Zast´-
pców Prezesa PORA – dr. n. farm. Ale-
ksandra Czarniawego i mgr farm. Lidii
Czy˝ oraz Dyrektora Biura POIA, mgr
El˝biety Zwoliƒskiej, mgr farm. Wiktoria
Rudy otrzyma∏a pamiàtkowà statuetk´
L-lecia czynnej pracy w zawodzie Apte-
karza.

Pani Magister,
seniorka zawodu w Sa-
noku, jest pe∏na uÊmie-
chu i optymizmu – liczy-
my, ˝e wiele jeszcze lat
poÊwi´ci Aptekarstwu,
dzielàc si´ z nami wszy-
stkimi swym doÊwiad-
czeniem.
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Zebra∏ dr Józef Barzycki ...Zebra∏ dr Józef Barzycki ...Zebra∏ dr Józef Barzycki ...Zebra∏ dr Józef Barzycki ...Zebra∏ dr Józef Barzycki ...

Jednym z podstawowych, mo˝na go nazwaç równie˝ podr´cznikiem,
w bibliotece ka˝dej apteki, która mia∏a ambicje pracy lege artis, by∏ Zbiór
Ustaw i Rozporzàdzeƒ Sanitarnych ze szczególnem uwzgl´dnieniem Galicyi
i W. Ksi´stwa Krakowskiego, który to zbiór zebra∏ Dr. Józef Barzycki, Radca
Cesarski, C.K. Krajowy Inspektor Sanitarny.

Wydawnictwo to, drukowane nak∏adem w∏asnym we Lwowie, w drukarni
i litografii Pillera i Sp∏., mia∏o kilka wydaƒ. W tomie III nak∏adu z 1902 r.,
rzeczy najwa˝niejsze dla aptekarza w jego codziennej dzia∏alnoÊci to, m.in.
w rozdziale III. Personel sanitarny, nauka, wykonywanie praktyki, punkt
E. Personel aptekarski. A w nim jeden z najciekawszych dla wspó∏czesnego
farmaceuty – Rozporzàdzenie prezydenta ministrów jako kierownika min. spr.
wewn. tudzie˝ ministra wyznaƒ i oÊwiecenia z 3. wrzeÊnia 1900 dz. p.p. l.
150 : o dopuszczeniu niewiast do zawodu farmaceutycznegoo dopuszczeniu niewiast do zawodu farmaceutycznegoo dopuszczeniu niewiast do zawodu farmaceutycznegoo dopuszczeniu niewiast do zawodu farmaceutycznegoo dopuszczeniu niewiast do zawodu farmaceutycznego. Ju˝ paragraf 1
tego˝ rozporzàdzenia „rewolucyjnie” zosta∏ sformu∏owany: pod warunkami
ni˝ej przepisanymi niewiasty mogà byç dopuszczone do zawodu farmaceutycz-
nego.

Ca∏y rozdzia∏ IV. Apteki, wskazuje na najwa˝niejsze aspekty prowadzenia
osobistego przemys∏u aptekarskiego, a szczególnie przedsi´biorstw aptekar-
skich nie przydomnych, które mogà byç sprzedawane poniewa˝ nie sà przy-
wiàzane do gruntu... Jest te˝ Reskrypt nam. do Wydzia∏u kraj. z 10 czerwca
1897 l. 48.152 o urzàdzaniu nieuprawnionych aptek domowych w szpitalach
powszechnych, gdzie pomieszczono nast´pujàcy akapit: ...doszed∏szy do prze-
konania, ˝e sumy wydawane za pobierane leki z apteki sà znaczne, sprowa-
dzane takowe wprost z g∏ównych sk∏adów w Wiedniu, a sporzàdzaniem leków
zajmuje si´ siostra Mi∏osierdzia ...

Post´powanie takie by∏o ju˝ wtedy przeciwne przepisom o ekspediowaniu
leków ...

Reskrypt guber. z 30. wrzeÊnia 1839 r. l. 60 478 o sposobie wykonywania
wizytacji aptek przynosi∏ w instrukcji 20 punktów rewizyi, od umieszczenia
apteki, jej szyldu lub innego oznaczenia; przez wykszta∏cenie i uprawnienia
personelu, wyposa˝enia, stanu wszystkich pomieszczeƒ, obecnoÊci mi´dzy
niezb´dnà literaturà ostatniej farmakopei austriackiej, a˝ do publicznej s∏awy
badanej apteki, osobistych przymiotów w∏aÊciciela i zachowaniu moralnem
personelu.

Rozdzia∏ V. Zbioru ... zatytu∏owany Farmakopea, ekspedyowanie leków
przytacza Reskrypt min. spr. wewn. z 12. grudnia 1890 l. 22 826 (ok. nam.
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z 25. grudnia 1890 l. 95 044 o uwalnianiu aptek z mniejszym obrotem od
utrzymywania niektórych leków; Okólnik nam. z 11. listopada 1893 l. 89 719
o sprzeda˝y mi´szanin eteru w aptekach (˝andarmeria ma Êledziç za tem,
gdzie sprzedawane bywajà mieszaniny eteru na kieliszki, jako napoje upajajàce;
nie upowa˝nia jej do kontrolowania aptekarzy); jest w tym rozdziale równie˝
Reskrypt min. sprawiedl. Z 27. marca 1892 l. 6 080 (nadprok. Paƒstwa we
Lwowie z 5 kwietnia 1892 l. 1 279) o szalbierczem reklamowaniu tajemnych
specyfików leczniczych nast´pujàcym akapitem: dosz∏o do wiadomoÊci min.
sprawiedliwoÊci o ... pojawieniu si´ broszur reklamujàcych ... przetwory
lecznicze. Broszury takie mogà wprowadziç w b∏àd poj´cia nieÊwiadomej
publicznoÊci o leczeniu chorób, dzia∏aniu leków itp., a rozszerzajà je ró˝ne
osoby ró˝nà drogà w tym celu, aby zapewniç wi´kszy odbyt fabrykatom
leczniczym przez nich sporzàdzonym przy czem kierujà si´ nie lekarskimi
zasadami lecz ch´cià zysku, nara˝ajàc ludnoÊç nie tylko materialnie lecz tak˝e
pod wzgl´dem zdrowia.

Czyli nic nowego w naszym obecnym „osobistym przemyÊle aptekarskim”...
Ca∏y Zbiór ... liczy XVII rozdzia∏ów, obejmuje ró˝ne dziedziny nadzoru w sferze
zdrowia ludzi i zwierzàt, regulujàc nawet urzàdzenia ku ochronie ˝ycia
i zdrowia ludzkiego (studnie, golarnie, piekarnie); Êrodki spo˝ywcze i u˝ytkowe
(mi´so, wódki, herbata, nafta); przepisy dla wi´zieƒ; urzàdzenia sanitarne
w szko∏ach; paszporty dla zwierzàt ...

I jeszcze kilka s∏ów o autorze Zbioru ...
Józef Barzycki herbu Nieczuja urodzi∏ si´ w Krakowie, 14 kwietnia 1840 r.
Tam te˝ ukoƒczy∏ wydzia∏ medyczny Uniwersytetu, otrzyma∏ tytu∏ doktora
medycyny, magistra po∏o˝nictwa i doktora chirurgii. W 1868 r. wstàpi∏ do
s∏u˝by sanitarnej, dziesi´ç lat pracowa∏ we wschodniej cz´Êci Galicji a od 1878 r.
w Rzeszowie, gdzie by∏ lekarzem powiatowym I klasy. Za skuteczne
opanowanie epidemii cholery zosta∏ odznaczony Orderem Kawalerskim Fran-
ciszka Józefa. Powo∏any w 1902 r. na stanowisko inspektora sanitarnego
w Namiestnictwie Galicyjskim we Lwowie. By∏ cz∏onkiem Towarzystwa Lekarzy
Galicyjskich, przez kilka kadencji przewodniczàcym sekcji rzeszowskiej.

Zmar∏ w Rzeszowie, 9 grudnia 1908 r., spoczywa na Starym Cmentarzu
przy ulicy Targowej, w kwaterze V.

Obszerne wspomnienie o nim zamieÊci∏ dr n.med. Jerzy Kamiƒski, na
stronie internetowej OIL w Rzeszowie, w setnà rocznic´ Êmierci.
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Profesor doktor habilitowany nauk farmaceutycznych
Feliks Leon GajewskiFeliks Leon GajewskiFeliks Leon GajewskiFeliks Leon GajewskiFeliks Leon Gajewski

Urodzony 21 paêdziernika 1932 r.
w Wejherowie, zmar∏ 20 lipca 2014 r.
w Gdaƒsku.

Ca∏ym swoim ̋ yciem naukowym zwià-
zany z uczelnià medycznà w Gdaƒsku – od
studenta Wydzia∏u Farmaceutycznego
Akademii Medycznej (dyplom 1957), po-
przez stanowiska naukowe – doktorat 1967;
habilitacja 1983; profesor 1994 w Katedrze
i Zak∏adzie Technologii Chemicznej Ârodków
Leczniczych. Autor kilkudziesi´ciu publikacji
naukowych i patentów. By∏ zaanga˝owany
w pracy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w latach 1989 -
1998 pe∏ni∏ funkcj´ Prezesa Oddzia∏u Gdaƒskiego. Odznaczony wyso-
kimi orderami paƒstwowymi i wyró˝nieniami towarzystw naukowych.

Jego pasjà by∏a historia farmacji, jako opiekun zbiorów zabytków
aptekarskich prowadzi∏ Pracowni´ Historii Medycyny i Farmacji
Gdaƒskiego Uniwersytetu Medycznego. W Pracowni, z inicjatywy Pro-
fesora, powsta∏a idea konkursu „Wieloletnie dzieje farmacji”, skiero-
wanego do szerokiego grona farmaceutów a podkreÊlajàcego szerokà
fachowà wiedz´ na przestrzeni czasów, kiedy aptekarz by∏ autorytetem
w dziedzinie leku.

By∏ Cz∏owiekiem, któremu nieoboj´tna by∏a przesz∏oÊç zawodu
Aptekarza, bo to w∏aÊnie przebieg dziejów kszta∏towania si´ Aptekar-
stwa wp∏ywa na jego przysz∏oÊç.

                                                                                        LMC
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Magister farmacji Alina Maria Kazimiera KALITAAlina Maria Kazimiera KALITAAlina Maria Kazimiera KALITAAlina Maria Kazimiera KALITAAlina Maria Kazimiera KALITA (z domu PaÊko)

Urodzi∏a si´ 1 stycznia 1935 r. w Drohobyczu
Jej miejsce urodzenia i czas, jaki nastàpi∏ po wrzeÊniu 1939 r., spowo-

dowa∏y, ̋ e wraz z rodzinà sp´dzi∏a a˝ szeÊç lat (luty 1940 - luty 1946) na
bardzo trudnej ziemi, na sowieckiej Syberii w okresie II wojny Êwiatowej.
Studia wy˝sze odby∏a w latach 1953 - 1957 na Wydziale Farmaceutycznym
Akademii Medycznej we Wroc∏awiu, gdzie 20 lutego 1958 r. uzyska∏a
dyplom magistra farmacji.

By∏a kierownikiem apteki w strukturze Rzeszowskiego Zarzàdu Aptek,
o numerze 4 (apteka mia∏a wtedy taki numer) w Rzeszowie, przy ulicy
Dàbrowskiego, do maja 1970 r. Stamtàd przesz∏a do pracy w Urz´dzie
Wojewódzkim, jeszcze wtedy „du˝ego” województwa rzeszowskiego.
Funkcj´ Starszego Inspektora Wojewódzkiego pe∏ni∏a dwadzieÊcia lat,
do 25 kwietnia 1990 r. Za jej kadencji wesz∏o w ̋ ycie pierwsze rozporzà-
dzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji zawodowych farmaceu-
tów. Ogromny wk∏ad pracy mgr A. Kalitowej spowodowa∏, ̋ e wi´kszoÊç
rzeszowskich farmaceutów uzyska∏a wy˝sze kwalifikacje zawodowe.

Zmar∏a 25 maja 2014 r. po d∏ugiej chorobie, która w ostatnich latach
nie pozwala∏a jej na samodzielnoÊç, którà tak ceni∏a.
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Wspomnienie o Êp.
mgr Lidii TomkiewiczLidii TomkiewiczLidii TomkiewiczLidii TomkiewiczLidii Tomkiewicz

Dnia 13 marca 2014 r. rodzina,
przyjaciele, sàsiedzi, pracownicy aptek
jaros∏awskich i wszyscy dla których by∏a
bliska i znana po˝egnali na cmentarzu
w Jaros∏awiu Panià mgr Lidi´ Tomkie-
wicz. Odesz∏a do wiecznoÊci 10 marca
po kilku miesiàcach choroby.

Urodzi∏a si´ 11 paêdziernika 1929 r.
w Rawie Ruskiej – Kresy Wschodnie.
Ojciec Tadeusz by∏ zawodowym
wojskowym w stopniu majora. Dom
rodzinny we wspomnieniach Lidzi by∏
ciep∏ym ogniskiem, w którym wycho-
wana by∏a wed∏ug najwy˝szych war-
toÊci: mi∏oÊci do Boga, Ojczyzny i bliê-

niego. Lata dzieciƒstwa up∏yn´∏y spokojnie i szcz´Êliwie do momentu
wybuchu II wojny Êwiatowej w 1939 r. Zaj´cie terenów wschodnich przez
wojska sowieckie zmusi∏o wielu naszych rodaków do opuszczenia tych
ziem. Rodzina Paƒstwa Tomkiewiczów przy pomocy znajomych wyje˝d˝a
do Jaros∏awia. Ojciec Lidii anga˝uje si´ w walkach z okupantem niemie-
ckim w szeregach Zwiàzku Walki Zbrojnej w okr´gu jasielskim i kroÊnieƒ-
skim. Rodzina przenosi si´ do Jedlicza, gdzie Lidia koƒczy szko∏´ Êrednià
ogólnokszta∏càcà, zdajàc matur´ w 1949 r. Po maturze wraz z Rodzicami
wyje˝d˝a do ̧ odzi i rozpoczyna studia na Akademii Medycznej wydziale
farmacji. Po uzyskaniu dyplomu magistra farmacji skierowana zostaje
z nakazu pracy do apteki w K∏odzku. Tam rozpoczyna samodzielne doros∏e
˝ycie, dojrzewajàc duchowo podejmuje decyzj´ bycia w samotnoÊci i jak
mówi∏a do przyjació∏ by∏a szcz´Êliwa, realizujàc swoje pos∏annictwo uzgo-
dnione w modlitwie z Panem Bogiem.

Po odpracowaniu wymaganego okresu na tamtym terenie przenosi
si´ do Jaros∏awia i mieszka razem z Mamà Wandà. W 1956 r. obejmuje
kierownictwo apteki na Rynku, pe∏niàc t´ funkcj´ do roku 1969. Pracuje
nadal w Jaros∏awiu. Poczàtkowo w aptece, w której by∏a kierownikiem,
nast´pnie w aptece przy ul. Lubelskiej. Odesz∏a na emerytur´ majàc 55
lat i 31 lat pracy w zawodzie. Osoby pracujàce z Panià mgr Lidià
Tomkiewicz wspominajà Jà z wielkim szacunkiem i wzruszeniem.
PodkreÊlajà Jej delikatnoÊç, czu∏oÊç, obowiàzkowoÊç, punktualnoÊç.
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I dr˝y cz∏owiek w l´kach nocy
Pe∏en smutku i ˝alu
Stawia znaki pytania
Szuka znaku na drodze...

A na niebie jest gwiazda polarna
I t´cza Êwietlista
Po burzy cierpienia.

Wymagajàcà od siebie i pracowników. Swój zawód traktowa∏a jako
powo∏anie, wykonujàc go z wielkà pasjà – by∏a wzorem do naÊladowania.

Pani mgr Lidia Tomkiewicz, osoba o bardzo wra˝liwej osobowoÊci,
g∏´boko wierzàca i praktykujàca anga˝owa∏a si´ w organizowanie pomocy
ludziom biednym, samotnym i rodzinom wielodzietnym wraz z innymi
osobami min. z Annà Jenke – nauczycielkà, polonistkà Liceum Sztuk
Plastycznych – obecnie S∏ugà Bo˝à.

B´dàc na emeryturze, majàc dusz´ artysty i liczne talenty rozwija∏a je
stopniowo, osiàgajàc swój dorobek literacki. Poczàtkowo zajmowa∏a si´
malarstwem i jak nam mówi∏a talent ten odziedziczy∏a po Stryju Mieczy-
s∏awie. Prace Jej by∏y wystawiane przez Polskie Towarzystwo Farmaceu-
tyczne dzia∏ajàce przy „Cefarmie’’ w Rzeszowie, w pomieszczeniach Stowa-
rzyszenia Mi∏oÊników Jaros∏awia przy jaros∏awskim rynku, obok apteki
w której przed laty by∏a kierownikiem.

Z pasji malarstwa zrezygnowa∏a z powodu uczulenia na farby,
rozwin´∏a natomiast ukryty talent poetycki. Pisa∏a wiersze o ró˝nej tema-
tyce, uprawiajàc liryk´, a pisa∏a wierszem wolnym (vers libre).

Pozostawi∏a po sobie kilka tomików swojej poezji. Jest te˝ wspó∏-
autorkà pracy zbiorowej z s. Bernadetà Lipian pt. ,,Tu wsz´dzie jest moja
Ojczyzna” wydanej w 1996 r. Do wydawnictw Lidii Tomkiewicz nale˝à:
„Sercem pisane” z roku 2000, „Bogu i Ojczyênie” z 2009 r., „Jak Ci´ kochaç
Ojczyzno moja” z 2003 r.

Ca∏a twórczoÊç autorki jest odbiciem wra˝liwej duszy, zwiàzana z Jej
prze˝yciami, umi∏owaniem Boga, Ojczyzny, pi´kna przyrody, prze˝yç osobi-
stych i refleksji nad przemijaniem. Poezja porywa czytelnika, budzi zachwyt
pi´knem s∏owa i g∏´bià treÊci, jest nieprzemijajàca, pouczajàca, prowadzàca
do przemyÊleƒ nad osobowoÊcià autorki. W niej mgr Lidia Tomkiewicz
˝yje i jest wÊród nas, o czym Êwiadczy Jej poezja np.:

(z tomiku Sercem pisane)

Mija czas...
P∏ynà dni, lata i sekundy
A˝ do tej ostatniej
Kiedy rozk∏ada r´ce
W bezradnoÊci geÊcie
Homo sapiens.
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„Oczekiwanie”

Ile jeszcze godzin zmierzchu...
Ile szarych konturów minionego dnia...
Ile jeszcze zorzy porannej
W pastelowym przedÊwicie...
Kiedy przyjdzie...?
Czekam

Panie wszystkich godzin cz∏owieczego losu!
S∏ysz´ jak Psalmista Êpiewa
„Dusza moja oczekuje Pana
Bardziej ni˝ stra˝e Êwitania”.

Stefania Majsterkiewicz
El˝bieta Kluz
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KOMUNIKAT 47

Pani Magister,
Panie Magistrze,

Kodeks Etyki Aptekarza RP w swoim artykule 14, punkcie 2 stwierdza:
„Âwiadom ciàg∏ego post´pu w nauce Aptekarz stale doskonali swe umie-
j´tnoÊci zawodowe i przekazuje je swoim wspó∏pracownikom”. Rozporzà-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych,
nak∏ada na ka˝dego aptekarza obowiàzek uzupe∏niania wiedzy w sposób
permanentny.

Do chwili obecnej w dokumentacji Biura POIA brak jest jakichkolwiek
certyfikatów i zaÊwiadczeƒ dokumentujàcych przebieg szkolenia ciàg∏ego;
Êwiadczy to ca∏kowitym lekcewa˝eniu obowiàzku podnoszenia wiedzy zawo-
dowej, co mo˝e byç przyczynà nie w pe∏ni prawid∏owego wykonywania zawo-
du.

W przypadku posiadania certyfikatów i zaÊwiadczeƒ szkolenia ciàg∏ego,
prosz´ o natychmiastowe ich dostarczenie do Biura POIA.

Brak udokumentowania przebiegu szkolenia b´dzie podstawà do skiero-
wania zawiadomienia o nie dope∏nieniu obowiàzku zawodowego (art. 89
e ustawy Prawo farmaceutyczne) do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
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