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 Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy!

Nowy 2012 rok przyniós∏ nam  wyzwania zwiàzane
z realizacjà wymagaƒ „ustawy refundacyjnej” i rozpo-
rzàdzenia w sprawie recept lekarskich. Niejasne przepisy
prawne wprowadzi∏y zamieszanie w pracy aptek i wywo-
∏a∏y uczucie l´ku i niepewnoÊci w ca∏ym Êrodowisku apte-
karskim. Brak jednoznacznej interpretacji nowowpro-
wadzonych rozporzàdzeƒ spowodowa∏, ˝e te same re-
cepty by∏y ró˝nie realizowane w naszych aptekach. A tak
nie powinno byç. Mamy przecie˝ do czynienia z bardzo
du˝à odpowiedzialnoÊcià i delikatnà materià – z w∏aÊciwym wydawaniem
leków i nie mamy prawa si´ myliç i denerwowaç. W tak trudnej sytuacji,
gdzie nowa ustawa refundacyjna, która mia∏a uporzàdkowaç rynek farmaceu-
tyczny, wprowadzi∏a zam´t i chaos, musimy jako Êrodowisko podjàç solidarne
dzia∏ania. W naszych staraniach o zmian´ istniejàcych niekorzystnych uregu-
lowaƒ prawnych powinna nam przyÊwiecaç maksyma staro˝ytnego filozofa
Tacyta: „wspólne niebezpieczeƒstwo nale˝y odpieraç zgodà  i rozumem”.

Od poczàtku roku, w miar´ naszych mo˝liwoÊci, podejmowaliÊmy szeroko
zakrojone dzia∏ania majàce na celu zmniejszenie „dolegliwoÊci” jakie spowo-
dowa∏a wprowadzona „ustawa refundacyjna”. Wielokrotnie spotykaliÊmy si´
jako samorzàd aptekarski z Naczelnikiem Wydzia∏u Gospodarki Lekami Podkar-
packiego Oddzia∏u Narodowego Funduszu Zdrowia – panià magister Annà
PliÊ-Grymanowskà, ̋ eby przedstawiç utrudnienia zwiàzane z realizacjà recept.
B´dàc w systematycznym kontakcie z cz∏onkami Naczelnej Rady Aptekarskiej
w Warszawie, przekazywaliÊmy problemy z wykonaniem przepisów ustawy.
Poniewa˝ obowiàzujàcy od 1 stycznia br. nowy sposób komunikacji z NFZ
i nowy sposób rozliczania refundacji spowodowa∏y wiele pytaƒ ze strony
aptekarzy, dlatego Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska wspólnie z firmà
informatycznà „Merido” i hurtownià farmaceutycznà „Aptekarz” zorganizo-
wa∏a w dniu 14 stycznia 2012 roku zdalne szkolenie metodà tele-szkolenia.
WiadomoÊci wyniesione podczas tego szkolenia u∏atwi∏y kierownikom aptek
przygotowanie rozliczenia refundacyjnego za pierwszy okres sprawozdawczy.

W dniu 9 lutego 2012 roku wesz∏a w ˝ycie „Ustawa o zmianie ustawy
o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw”
z datà og∏oszenia 25 stycznia 2012 roku, czyli nowelizacja tzw. „ustawy refun-
dacyjnej”. W zwiàzku z tym, prosimy wszystkich o zwrócenie uwagi na pewne
uregulowania prawne zawarte nie tylko w tej nowelizacji lecz równie˝ we
wszystkich aktach prawnych zwiàzanych z tematykà realizacji recepty lekarskiej
w aptece. Poniewa˝  w tej kwestii, aptekarze cz´sto kierujà pytania do Biura



BIULETYN 1(193,194/2012)BIULETYN 1(193,194/2012)BIULETYN 1(193,194/2012)BIULETYN 1(193,194/2012)BIULETYN 1(193,194/2012)4

Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej i cz∏onków Prezydium PORA,
sugerujemy wnikliwe zapoznanie si´ z treÊcià podanych wy˝ej paragrafów
trzech aktów prawnych, które majà kluczowe znaczenie w prawid∏owym
zrealizowaniu tego specyficznego „zlecenia lekarskiego” jakim jest recepta.

Kolejnà pomocà u∏atwiajàcà realizacj´ recept wed∏ug nowych zasad by∏a
publikacja przygotowana przez naszà Izb´. W przes∏anym wszystkim apte-
karzom kompendium zamieszczono najwa˝niejsze akty prawne i przydatne
materia∏y odnoszàce si´ do kwestii umów refundacyjnych i wydawania leków
zgodnie z rozporzàdzeniem o receptach. Zach´camy do uwa˝nego czytania
biuletynów i kompletowania wiadomoÊci odnoÊnie zmian w obowiàzujàcych
aktach prawnych.

W zwiàzku z wàtpliwoÊciami dotyczàcymi realizacji recept proponujemy
zapoznanie si´ z pismem Dyrektora Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego
NFZ i komunikatem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie zamien-
ników leków.

Wa˝nym problemem, który budzi du˝e zainteresowanie kole˝anek i ko-
legów aptekarzy sà zmiany w dzia∏alnoÊci aptek spowodowane faktem, ˝e
od 1 stycznia 2012 roku,  zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych
oraz ich dzia∏alnoÊci. Stàd te˝ publikujemy w tej sprawie, komunikat Podkar-
packiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz stanowisko
POIA.

W najbli˝szym czasie czekajà nas ponowne zmiany w rozporzàdzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Obecnie projekt tego rozporzà-
dzenia jest w trakcie konsultacji spo∏ecznych. Zebrane przez naszà Izb´ uwagi
odnoÊnie proponowanych zmian zosta∏y przes∏ane do Naczelnej Rady Apte-
karskiej. Mamy nadziej´ na uporzàdkowanie i rozstrzygni´cie wielu niejasnych
i spornych kwestii w sprawie w∏aÊciwego realizowania recept lekarskich.

   Z powa˝aniem

           Prezes
 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Lucyna Samborska
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VI KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY - SZCZYRK,VI KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY - SZCZYRK,VI KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY - SZCZYRK,VI KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY - SZCZYRK,VI KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY - SZCZYRK,
20-22 stycznia 2012 r.20-22 stycznia 2012 r.20-22 stycznia 2012 r.20-22 stycznia 2012 r.20-22 stycznia 2012 r.

W uroczystoÊci otwarcia VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy wzià∏ udzia∏
Minister ZdrowiaMinister ZdrowiaMinister ZdrowiaMinister ZdrowiaMinister Zdrowia Bartosz Ar∏ukowiczBartosz Ar∏ukowiczBartosz Ar∏ukowiczBartosz Ar∏ukowiczBartosz Ar∏ukowicz. Minister potwierdzi∏ zaproszenie dla
Prezesa NRA do rozmów roboczych, majàcych na celu rozpocz´cie nowelizacji
rozporzàdzenia ws. recept lekarskich.

W pierwszym dniu obrad ustepujàca Naczelna Rada Aptekarska otrzyma∏a
absolutorium od delegatów Zjazdu. W wyniku wyborów Prezesem Naczelnej
Rady Aptekarskiej zosta∏ po raz kolejny dr n. farm. Grzegorz Kucharewiczdr n. farm. Grzegorz Kucharewiczdr n. farm. Grzegorz Kucharewiczdr n. farm. Grzegorz Kucharewiczdr n. farm. Grzegorz Kucharewicz.

Krajowy Zjazd Aptekarzy
podjà∏ uchwa∏´ w sprawie
zmiany formy protestu
cz∏onków samorzàdu apte-
karskiego.

Szczególnym momen-
tem by∏y podzi´kowania dla
cz∏onków organów Naczel-
nej Rady Aptekarskiej V Ka-
dencji z ràk Prezesa G. Ku-
charewicza. Dr n. farm.
Aleksander Czarniawy
otrzyma∏ tytu∏ Stra˝nika

Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego.
Listy z podzi´kowaniem Prezesa G. Ku-
charewicza otrzymali: dr n. farm. Aleksander
Czarniawy i mgr farm. Lidia Czy˝ – Cz∏on-
kowie Naczelnej Rady Aptekarskiej V Ka-
dencji, dr n. farm. Lucyna Samborska –
Cz∏onek Naczelnego Sàdu Aptekarskiego
oraz mgr farm. Maria Wójcik – Zast´pca
Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej.
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Naczelna Rada Aptekarska - VI KadencjaNaczelna Rada Aptekarska - VI KadencjaNaczelna Rada Aptekarska - VI KadencjaNaczelna Rada Aptekarska - VI KadencjaNaczelna Rada Aptekarska - VI Kadencja

1. dr Kucharewicz Grzegorz - Prezes NRA
2. dr Baj Tomasz - OIA Lublin
3. mgr Barszcz Tomasz - OIA Lublin
4. dr Bàbelek Tadeusz - OIA Poznaƒ
5. mgr Bohater Piotr - OIA Wroc∏aw
6. mgr Borowiak Hanna - OIA Szczecin
7. dr Brukiewicz Piotr - OIA Katowice
8. dr Chrzan Pawe∏ - OIA Gdaƒsk
9. mgr Chwia∏kowski Piotr - OIA Bydgoszcz
10. mgr Czy˝ Lidia - OIA Rzeszów
11. mgr Florek-Nazar Teresa - OIA Lublin
12. mgr Fornal Alina - OIA Warszawa
13. mgr Go∏dyn Anna - OIA Kalisz
14. mgr Grzechnik Roman - OIA Olsztyn
15. dr J´drzejczak Marek - OIA Kielce
16. mgr J´kot Barbara - OIA Kraków
17.mgr Kamiƒski Ryszard - OIA Bydgoszcz
18.mgr Kiedrowski Ryszard - OIA Zielona Góra
19.mgr Kondracki Krzysztof - OIA Warszawa
20.dr Kowalczyk Kazimierz - OIA Bielsko-Bia∏a
21.mgr Lelito Ma∏gorzata - OIA Kraków
22.mgr ¸ukasiƒski Pawe∏ - OIA Wroc∏aw
23.mgr Mach Maria - OIA Koszalin
24.mgr Mateuszuk Jaros∏aw Adam - OIA Bia∏ystok
25.dr Migas Piotr - OIA Gdaƒsk
26.dr Pakulski Grzegorz - OIA Kalisz
27.mgr Pasierbiak Piotr - OIA ¸ódê
28.mgr Pietrzak Ma∏gorzata - OIA Bydgoszcz
29.mgr Pietrzykowski Micha∏ - OIA Gdaƒsk
30.mgr Piotrowska-Rutkowska El˝bieta - OIA ¸ódê
31.mgr Piotrowski Pawe∏ - OIA Warszawa
32.dr Plackowski Roman - OIA Poznaƒ
33.mgr Pomorska Ewa - OIA Warszawa
34.mgr Przedpe∏ska-Szerlowska Janina - OIA Cz´stochowa
35.mgr Przystupa Krzysztof - OIA Lublin
36.mgr Prygiel Andrzej - OIA Opole
37.mgr Rogowska-Tylman Zofia - OIA ¸ódê
38.dr Samborska Lucyna - OIA Rzeszów



NACZELNA RADA APTEKARSKA 11

39.mgr Smoliƒski Dariusz - OIA Opole
40.mgr Stojek Piotr - OIA Cz´stochowa
41.mgr Âliwa Bo˝ena - OIA Kielce
42.mgr Tomków Marek - OIA Opole
43.mgr Wàsiewicz Adam - OIA Bydgoszcz
44.mgr Witkowski Marian - OIA Warszawa
45.mgr Zajdel Walenty - OIA Kraków
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Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

W dniu 3 lutego 2012 roku, w Warszawie, odby∏o si´ pierwsze w VI Ka-
dencji posiedzenie  Naczelnej Rady Aptekarskiej. W posiedzeniu wzi´li udzia∏
cz∏onkowie NRA wybrani na VI Krajowym Zjeêdzie Aptekarzy w Szczyrku,
w tym Prezes PORA dr n. farm. Lucyna Samborska i mgr farm. Lidia Czy˝.

Posiedzenie cz∏onków NRA mia∏o przede wszystkim na celu wybór Prezy-
dium Naczelnej Rady Aptekarskiej.  W g∏osowaniu tajnym Wiceprezesami NRA
zostali dr Marek J´drzejczakMarek J´drzejczakMarek J´drzejczakMarek J´drzejczakMarek J´drzejczak (Kielce), równie˝ Koordynator Departamentu
Odwo∏awczego oraz mgr farm. Micha∏ PietrzykowskiMicha∏ PietrzykowskiMicha∏ PietrzykowskiMicha∏ PietrzykowskiMicha∏ Pietrzykowski (Gdaƒsk); Sekretarzem
NRA - dr Tadeusz BàbelekTadeusz BàbelekTadeusz BàbelekTadeusz BàbelekTadeusz Bàbelek (Poznaƒ); Skarbnikiem NRA - mgr farm. KrzysztofKrzysztofKrzysztofKrzysztofKrzysztof
PrzystupaPrzystupaPrzystupaPrzystupaPrzystupa (Lublin), jednoczeÊnie Koordynator Departamentu Farmacji Aptecz-
nej i Edukacji. Cz∏onkami Prezydium NRA zostali wybrani: mgr farm. mgr
farm. Piotr BohaterPiotr BohaterPiotr BohaterPiotr BohaterPiotr Bohater (Wroc∏aw) – jednoczeÊnie Koordynator Departamentu
Spraw Zagranicznych; Lidia Czy˝Lidia Czy˝Lidia Czy˝Lidia Czy˝Lidia Czy˝ (Rzeszów) - Koordynator Departamentu Etyki
i Deontologii Zawodu; Barbara J´kotBarbara J´kotBarbara J´kotBarbara J´kotBarbara J´kot (Kraków); Piotr PasierbiakPiotr PasierbiakPiotr PasierbiakPiotr PasierbiakPiotr Pasierbiak (¸ódê); DariuszDariuszDariuszDariuszDariusz
SmoliƒskiSmoliƒskiSmoliƒskiSmoliƒskiSmoliƒski (Opole) - Koordynator Departamentu Aptek Szpitalnych; MarianMarianMarianMarianMarian
WitkowskiWitkowskiWitkowskiWitkowskiWitkowski (Warszawa).

Koordynatorami Departamentów zostali wybrani równie˝: dr GrzegorzGrzegorzGrzegorzGrzegorzGrzegorz
KucharewiczKucharewiczKucharewiczKucharewiczKucharewicz – Legislacji; mgr farm. Bo˝ena ÂliwaBo˝ena ÂliwaBo˝ena ÂliwaBo˝ena ÂliwaBo˝ena Âliwa (Kielce) – Wspó∏pracy
z Narodowym Funduszem Zdrowia; dr Tomasz BajTomasz BajTomasz BajTomasz BajTomasz Baj (Lublin) – Informacji.

Z uwagi na to, ˝e nowowybrany Skarbnik NRA nie mia∏ mo˝liwoÊci
zapoznania si´ z sytuacjà finansowà Rady, a ka˝da decyzja Rady rodzàca skutki
finansowe wymaga opinii skarbnika, NRA nie podj´∏a decyzji w sprawie wyna-
grodzenia Prezesa NRA, sprawa ta zostanie przedyskutowana na posiedzeniu
w marcu br.

Prezes NRA, dr G. Kucharewicz przedstawi∏ zebranym swoje zamierzenia
w najbli˝szym czasie, ∏àcznie z planami spotkaƒ z prezesami izb okr´gowych,
które to spotkania majà wypracowaç kierunki dzia∏ania NRA i przygotowywaç
tematyk´ posiedzeƒ Naczelnej Rady Aptekarskiej w pe∏nym jej sk∏adzie.

Cz∏onkowie Naczelnej Izby Aptekarskiej, po wyczerpujàcej dyskusji, przyj´li
te˝ g∏ówne kierunki dzia∏ania NRA. W chwili obecnej, na skutek dynamicznie
zmieniajàcej si´ sytuacji prawnej w ustawodawstwie farmaceutycznym – vide
nowelizacja „ustawy refundacyjnej”,  nie jest mo˝liwa jednoznaczna interpre-
tacja przepisów w tej dziedzinie.

       Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr farm. Lidia Czy˝
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Posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPosiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPosiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPosiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPosiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 16 grudnia 2011 rokuw dniu 16 grudnia 2011 rokuw dniu 16 grudnia 2011 rokuw dniu 16 grudnia 2011 rokuw dniu 16 grudnia 2011 roku

W siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, w dniu 16 grudnia
br. odby∏o si´ kolejne posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w jej VI kadencji, poprzedzone zebraniem Prezydium PORA. Obydwa posie-
dzenia prowadzi∏a Prezes PORA,  dr n. farm. Lucyna Samborska.

Przed obradami, Prezes Izby wr´czy∏a, po przyj´ciu przyrzeczenia, prawa
wykonywania zawodu m∏odym aptekarzom.

Prezydium PORA przede wszy-
stkim przygotowa∏o posiedzenie PORA,
ponadto omówi∏o materia∏y przygo-
towywane na VI Krajowy Zjazd Apte-
karzy, w tym wnioski, które zostanà
z∏o˝one przez delegatów izby podkar-
packiej.

Podkarpacka Okr´gowa Rada
Aptekarska wys∏ucha∏a sprawozdania
z obchodów Dwudziestolecia Samo-
rzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu,
z którego sprawozdania ukaza∏y si´ na
∏amach „Aptekarza Polskiego” oraz
„Bez Recepty” jak równie˝ w prasie re-
gionalnej („Nowiny”, „Tygodnik Sanoc-
ki”) oraz w Polskim Radio Rzeszów.

Kolejnym tematem by∏o omó-
wienie posiedzeƒ Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej w dniach 6 grudnia br.
(uczestniczyli cz∏onkowie NRA z ra-
mienia PORA) oraz w dniu 14 grudnia
br., w którym z przyczyn niezale˝nych
nie brali udzia∏u przedstawiciele
PORA. Wywiàza∏a si´ dyskusja na tle
sytuacji bie˝àcej w aptekarstwie
polskim w Êwietle ju˝ podpisanych
oraz oczekiwanych rozporzàdzeƒ
towarzyszàcych ustawie o refundacji
leków … z dnia 12 maja 2011 roku.
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Rada przyj´∏a uchwa∏y dotyczàce; stwierdzenia praw wykonywania
zawodu; cz´stotliwoÊci zwo∏ywania posiedzeƒ prezydium i rady PORA; prze-
d∏u˝enia okresów edukacyjnych a tak˝e omówi∏a zagadnienie zwiàzane
z uruchomieniami dzia∏ów farmacji szpitalnej w jednostkach organizacyjnych
ochrony zdrowia. Zdecydowano te˝ o przygotowaniu i przedstawieniu wniosku
w tej sprawie na zjazd krajowy, drugim wnioskiem b´dzie temat zwiàzany
z kategoriami dost´pnoÊci Êrodków leczniczych i informacji o tym przekazy-
wanych aptekom.

Omówiono sprawy wydawnicze POIA w roku 2012 – przewidziano druk
pe∏nych tekstów rozporzàdzeƒ Ministra Zdrowia z komentarzem mecenas
izby; dwa numery „Thesaurus’a Apothecarii” poÊwi´cone dziejom farmacji
na Podkarpaciu oraz wydawanie „Biuletynu Informacyjnego” – nie mniej ni˝
szeÊç numerów w roku.

W drugiej cz´Êci po-
siedzenia PORA uczestni-
czyli zaproszeni goÊcie,
którym Prezes PORA
przekaza∏a wyró˝nienia
przyznane przez Rad´.
„Medal za zas∏ugi dla
Aptekarstwa Podkarpa-
cia” otrzyma∏a prof. dr
hab. Anna Malm – Pro-
dziekan Wydzia∏u Farma-
ceutycznego z Oddzia-
∏em Analityki Medycznej
UM w Lublinie, pamià-
tkowy „Medal Dwudziestolecia POIA” zosta∏ wr´czony mgr farm. Renacie
Olech, natomiast podzi´kowania za wspó∏prac´ z samorzàdem podkarpackim,
prace plastyczne mgr farm. Ewy Wójciak, przekazano magistrom farmacji:
Annie Gut, Alinie Grzesiak oraz Marianowi Kudybie. Korzystajàc z okazji,
profesor Anna Malm przekaza∏a zgromadzonym cz∏onkom PORA informacje
na temat pracy i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który dla
wielu aptekarzy Podkarpacia jest macierzystà uczelnià.

Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej z∏o˝y∏a wszystkim
cz∏onkom Rady a za ich poÊrednictwem, Aptekarzom Podkarpacia najlepsze
˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne.

            LMC
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Spotkanie przedstawicieli Prezydium PodkarpackiejSpotkanie przedstawicieli Prezydium PodkarpackiejSpotkanie przedstawicieli Prezydium PodkarpackiejSpotkanie przedstawicieli Prezydium PodkarpackiejSpotkanie przedstawicieli Prezydium Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej z Prezydium Okr´gowejOkr´gowej Rady Aptekarskiej z Prezydium Okr´gowejOkr´gowej Rady Aptekarskiej z Prezydium Okr´gowejOkr´gowej Rady Aptekarskiej z Prezydium Okr´gowejOkr´gowej Rady Aptekarskiej z Prezydium Okr´gowej

Rady Lekarskiej w RzeszowieRady Lekarskiej w RzeszowieRady Lekarskiej w RzeszowieRady Lekarskiej w RzeszowieRady Lekarskiej w Rzeszowie

W dniu 31 stycznia 2012 roku, w siedzibie Okr´gowej Izby Lekarskiej
w Rzeszowie odby∏o si´ kolejne spotkanie przedstawicieli samorzàdów lekar-
skiego i aptekarskiego. W spotkaniu uczestniczy∏a Naczelnik Wydzia∏u Gospo-
darki Lekami POW NFZ.
W rozmowach zwrócono uwag´ przede wszystkim na nast´pujàce zagad-
nienia:
- nazwa mi´dzynarodowa Êrodka leczniczego u˝ywana przez lekarzy podczas
wystawiania recept w kontekÊcie jej definicji, samorzàdy wystàpià do Mini-
sterstwa Zdrowia o sformu∏owanie Êcis∏ego okreÊlenia tego poj´cia;

- przedyskutowano problem umów zawieranych przez lekarzy na przepisy-
wanie recept z adnotacjà „pro auctore” i „pro familia” z odpowiednimi
zakresami numerów recept;

- w zwiàzku z wejÊciem w ̋ ycie „Ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków,
Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ̋ ywieniowego oraz wyro-
bów medycznych oraz niektórych innych ustaw” z dnia 13 stycznia 2012
roku (pe∏ny tekst nowelizacji w za∏àczeniu) zwrócono uwag´ na dzieƒ wejÊcia
w ̋ ycie ustaleƒ tej ustawy ? 8 lutego br. W kontekÊcie Uchwa∏y VI Krajowego
Zjazdu Aptekarzy z dnia 21 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany formy
protestu cz∏onków samorzàdu aptekarskiego, zwrócono uwag´ na wezwanie
do rygorystycznego, wymaganego przez obowiàzujàce przepisy prawa oraz
umow´ z NFZ, badania przez aptekarzy formalnej poprawnoÊci recept
lekarskich.

Dodatkowo w dyskusji poruszono spraw´ przepisywania dla pacjentów
leków, zgodnie z ich wskazaniami zawartymi w Charakterystykach Produktów
Leczniczych.

II Wiceprezes Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Lidia Czy˝
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Cz∏onkowie Prezydium omó-
wili zagadnienia, które w chwili
obecnej poruszajà Êrodowisko ap-
tekarskie – nowelizacja ustawy „re-
fundacyjnej” oraz projekt rozpo-
rzàdzenia w sprawie recept lekar-
skich przedstawiony na stronie Mi-
nisterstwa Zdrowia. Wraz z pocztà
przekazanà do aptek, Biuro POIA
rozes∏a∏o Komunikat w sprawie
treÊci znowelizowanych paragra-
fów ustawy z dnia 12 maja 2011
roku oraz Komunikat Prezesa NRA
w tej sprawie. Obydwa komunikaty zosta∏y wczeÊniej umieszczone na stronie
internetowej POIA.

Obecni cz∏onkowie Prezydium wys∏uchali te˝ sprawozdania cz∏onków
Naczelnej Rady Aptekarskiej (dr L. Samborska i mgr L. Czy˝) z pierwszego
posiedzenia NRA w dniu 3 lutego br. Posiedzenie NRA poÊwi´cone by∏o przede
wszystkim ukonstytuowaniu si´ jej organów. W wyniku wyborów, cz∏onkiem
Prezydium NRA zosta∏a mgr  farm. Lidia Czy˝, która jest jednoczeÊnie Koordy-
natorem Departamentu Etyki i Deontologii Zawodu NRA.

Prezydium przyj´∏o za∏o˝enia dotyczàce XXVIII Okr´gowego Zjazdu dele-
gatów POIA. Zjazd odb´dzie si´ w dniu 19 kwietnia 2012 roku, w Sali konfe-
rencyjnej klubu „Galaktyka” w Rzeszowie. Przygotowano projekty materia∏ów
(wzory zaproszeƒ, porzàdek obrad, zaproszeni GoÊcie, projekty uchwa∏,
wnioski Kapitu∏y „Medalu za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”) na Zjazd,
które przedstawione zostanà do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady POIA
w marcu br.

W sprawach ró˝nych, Mecenas POIA mgr B. Szybisz, omówi∏a spraw´
reklamy w aptekach oraz zagadnienia wynikajàce z obowiàzku przedsi´biorcy
dotyczàcego przekazywania pracownikom informacji PIT-11 lub PIT-8C.
Przedyskutowano spraw´ rezygnacji z pe∏nienia dy˝urów nocnych oraz pracy
aptek w godzinach nie przedstawionych do zaopiniowania i ju˝ zatwierdzo-

Posiedzenie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej RadyPosiedzenie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej RadyPosiedzenie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej RadyPosiedzenie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej RadyPosiedzenie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w Rzeszowie w dniu 14 lutego 2012 r.Aptekarskiej w Rzeszowie w dniu 14 lutego 2012 r.Aptekarskiej w Rzeszowie w dniu 14 lutego 2012 r.Aptekarskiej w Rzeszowie w dniu 14 lutego 2012 r.Aptekarskiej w Rzeszowie w dniu 14 lutego 2012 r.

W dniu 14 lutego br. odby∏o si´ kolejne posiedzenie Prezydium PORA,
prowadzone przez Prezesa, dr n. farm. Lucyn´ Samborskà.

Przed rozpocz´ciem obrad, po z∏o˝eniu Êlubowania, z ràk Prezesa dwoje
m∏odych magistrów farmacji otrzyma∏o prawa wykonywania zawodu.
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nych uchwa∏ami rad miast lub powiatów. Omówiono negatywnie propozycj´
dr S. Piechuli dotyczàcà dost´pu do serwisu prawnego; negatywnie równie˝
zaopiniowano umieszczanie na stronie internetowej POIA og∏oszeƒ firm do-
radztwa personalnego.

               Sekretarz PORA
mgr farm. Maria Wójcik

Z chaosu Pramaterii powsta∏o ...Z chaosu Pramaterii powsta∏o ...Z chaosu Pramaterii powsta∏o ...Z chaosu Pramaterii powsta∏o ...Z chaosu Pramaterii powsta∏o ...
Wielu z nas, rozpoczynajàcych swà „karier´” zawodowà pod rzàdami

nies∏usznego, bo paƒstwowego PZF Cefarm, pami´ta okólniki przynoszàce
szczegó∏owe wytyczne dotyczàce ró˝nego rodzaju aktów prawnych. Okólnik
taki by∏o to wydarzenie na tyle niecodzienne, ˝e do dzisiaj niejeden z nas
móg∏by wyrecytowaç paragrafy chocia˝by „Instrukcji nr 7/76”. Okólniki by∏y
prawem powielaczowym, jak to niejednokrotnie okreÊlano. Farmaceuci t´sknili
wtedy za „wolnoÊcià osobistà” i mianem Aptekarza. Nie chciane i nie lubiane
okólniki, których obecnoÊç w segregatorze aptecznym skrz´tnie sprawdza∏
inspektor, przyjmowane  „do wiadomoÊci i stosowania”, odesz∏y w niepami´ç.
I jak˝e trudno odnaleêç si´ dzisiaj w tej wymarzonej „w∏asnoÊci prywatnej”.
Nie do uwierzenia, nie ma instytucji, która ka˝demu z nas, dumnych aptekarzy
w s∏u˝bie chorego, poda numer aktu prawnego, przet∏umaczy jego treÊç, da
interpretacj´ i termin wykonania. Trzeba samemu Êledziç, ale co ?

Na prze∏omie roku zapanowa∏ w naszych, i nie tylko naszych, umys∏ach
prawdziwy chaos. A jak ju˝ staro˝ytni pisali – omne initium difficile est –
trudno by∏o ogarnàç zmiany, zmieni∏y si´ nie tylko tradycyjnie listy leków,
zmieni∏o si´ rozporzàdzenie w sprawie recept, z p∏atnikiem czyli Funduszem,
trzeba by∏o podpisaç umow´.

Pacjenci szturmowali ekspedycj´ (radoÊç, bo wi´kszy utarg); lekarze
przybijali pieczàtki (strach, czy taka pieczàtka nie dyskwalifikuje refundacji);
po co ta umowa, dlaczego tak d∏ugo trzeba czekaç, gdzie indziej trwa∏o to
tylko 15 minut; gdzie jest moje prawo wykonywania zawodu, ta „srebrna
ksià˝eczka”, do tej pory nie by∏o potrzebne ?

Przyjrzyjmy si´ tytu∏om prasowym ostatnich miesi´cy – ka˝dy dzieƒ zapo-
wiada∏ nieomal apokalips´. A jednak apteki przetrwa∏y i trwajà. Aptekarze
te˝ prze˝yli chocia˝ dali upust swym uczuciom w korespondencji do Podkar-
packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej i imiennie do jej Prezesa.
A prawo ? Prawo „si´ tworzy”.

PowinniÊmy byç dumni – nic w naturze nie jest przypadkowe, HISTORIA
powstaje w naszej obecnoÊci.

LMC
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NON OMNIS MORIAR...

Prof. dr hab. S∏awoj KucharskiS∏awoj KucharskiS∏awoj KucharskiS∏awoj KucharskiS∏awoj Kucharski
Urodzony 10 marca 1929 roku w BrzeÊciu

nad Bugiem, jako syn leÊnika, dzieciƒstwo sp´-
dzi∏ w Bia∏owie˝y. Tragiczne losy wojenne spo-
wodowa∏y, ˝e prawie szeÊç lat rodzina Kuchar-
skich prze˝y∏a w obozie archangielskim na da-
lekiej pó∏nocy Rosji. Po repatriacji, w Poznaniu
ukoƒczy∏ studia farmaceutyczne i kolejno uzy-
skiwa∏ tytu∏y naukowe w dziedzinie technologii
postaci leku. Przez ca∏y czas swej aktywnej

pracy naukowej utrzymywa∏ kontakty z pracownikami naukowymi
uniwersytetów medycznych w Grodnie i Witebsku. Czynny cz∏onek wielu
towarzystw naukowych, wielokrotnie odznaczony orderami paƒstwowymi
jak równie˝ honorowymi wyró˝nieniami resortowymi i uniwersyteckimi.

Na Podkarpaciu bywa∏ jako czynny uczestnik sympozjów Zespo∏u
Sekcji Historii i Farmacji, w ¸aƒcucie, Horyƒcu-Zdroju, Sanoku. Zawsze
˝yczliwy, zawsze uÊmiechni´ty, zawsze gotowy do rozmowy – z ka˝dym.

Zmar∏ 14 grudnia 2011 roku.

(Obszerna biografia Profesora, przygotowana z okazji Jego 80-tej rocznicy
urodzin, znajduje si´ w „Farmacji Polskiej” nr 3/2009 na stronie 206).
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Mgr farm. Irena SzwedIrena SzwedIrena SzwedIrena SzwedIrena Szwed (ur. Soko∏owska)

Urodzona 20 maja 1938 roku w Magierowie,
dyplom magistra farmacji otrzyma∏a 21 listopada
1962 roku, po ukoƒczeniu Wydzia∏u Farmaceu-
tycznego Akademii Medycznej w Lublinie, 6 grud-
nia 1974 roku uzyska∏a pierwszy stopieƒ z zakresu
farmacji aptecznej.

Praktyk´ zawodowà odby∏a w aptece spo-
∏ecznej w Lubaczowie, pod kierunkiem mgr farm.
Marii Gutowskiej. W aptece tej kontynuowa∏a swà
prac´ zawodowà, przez rok by∏a kierownikiem apteki w Kamieniu. Od
1 maja 1966 roku obj´∏a nowoutworzonà aptek´ w Horyƒcu-Zdroju,
gdzie pracowa∏a przez czterdzieÊci pi´ç lat, poczàtkowo w aptece
w∏asnoÊci PZF „Cefarm” w Rzeszowie (Rzeszowskiego Zarzàdu Aptek)
nr 65-024, nast´pnie w aptece prywatnej.

Zmar∏a 13 pa˝dziernika 2011 roku.

Mgr farm. Anna SzklarskaAnna SzklarskaAnna SzklarskaAnna SzklarskaAnna Szklarska (ur. Tymaczkowska)

Dyplom magistra farmacji uzyska∏a po ukoƒ-
czeniu Wydzia∏u Farmaceutycznego Akademii
Medycznej w Lublinie, 21 wrzeÊnia 1978 roku. Ca∏e
swe zawodowe ˝ycie zwiàza∏a z Mielcem, gdzie
urodzi∏a si´ 2 marca 1954 roku. Po praktyce, która
odby∏a si´ pod kierunkiem mgr farm. Krystyny ̧ oÊ
w aptece spo∏ecznej nr 69-063 w Mielcu, z aptekà
tà zwiàzana by∏a przez dwanaÊcie lat. Z chwilà
mo˝liwoÊci utworzenia apteki w∏asnej, zosta∏a wspó∏w∏aÊcicielem i kie-
rownikiem apteki „Remedium w Mielcu. Podczas nie∏atwej pracy na
tym stanowisku uzyska∏a pierwszy stopieƒ specjalizacji z zakresu farmacji
aptecznej, 17 listopada 2001 roku.

Zaanga˝owana w tworzenie i prac´ Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie, by∏a Sekretarzem w pierwszej kadencji Pod-
karpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej. I chocia˝ praca zawodowa nie
pozwala∏a jej na kontynuowanie pracy spo∏ecznej, zawsze anga˝owa∏a
si´ w incjatywy swego Êrodowiska, by∏a te˝ wyk∏adowcà w Policealnym
Studium Zawodowym, na kierunku technik farmaceutyczny w Mielcu.

Zmar∏a po ci´˝kiej chorobie 29 listopada 2011 roku.
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Mgr farm. Maria WoliƒskaMaria WoliƒskaMaria WoliƒskaMaria WoliƒskaMaria Woliƒska

Urodzona w Soko∏owie Ma∏opolskim,
w rodzinie nauczycielskiej, 4 lutego 1926 roku, po
doÊwiadczeniach wojennych, które uniemo˝liwi∏y
jej studia artystyczne na Akademii Sztuk Pi´knych,
wybra∏a farmacj´. Po maturze zdanej w liceum
w rodzinnym mieÊcie w roku 1949, nauk´ rozpo-
cz´∏a na Uniwersytecie Jagielloƒskim a dyplom
magistra farmacji uzyska∏a na nowej ju˝ Akademii
Medycznej w Krakowie, 8 marca 1954 roku. Nie

pozosta∏a przy tych kwalifikacjach, w chwili otwarcia mo˝liwoÊci uzy-
skiwania stopni specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej, przystàpi∏a
do szkolenia i jako jedna z pierwszych w województwie rzeszowskim
uzyska∏a najpierw pierwszy stopieƒ (11 lutego 1975 roku) i kolejno,
drugi stopieƒ specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej (3 grudnia 1976
roku) potwierdzony zaÊwiadczeniem wydanym przez Centrum Medyczne
Kszta∏cenia Podyplomowego w Warszawie. Wieloletni i wzorowy kie-
rownik apteki, wtedy zwanej spo∏ecznà w Kolbuszowej. Wyró˝niona
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi i odznakà honorowà „Zas∏u˝ony dla woje-
wództwa rzeszowskiego”, by∏a znaczàcà postacià w tym powiatowym
mieÊcie, utrzymujàc kontakty towarzyskie a niekiedy wr´cz przyjacielskie
z wieloma farmaceutami, lekarzami, prawnikami, z ludêmi, na których
zawsze mog∏a polegaç i których przyjaêƒ bardzo sobie ceni∏a.

Zami∏owana w podró˝ach dalekich i bliskich, zwiedzi∏a wiele krajów
kilku kontynentów, w jednà z ostatnich podró˝y uda∏a si´ do Ziemi
Âwi´tej.

Zmar∏a w Soko∏owie Ma∏opolskim 16 XI 2011 r.
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Szlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na Podkarpaciu

Zazwyczaj wyst´puje w postaci bezbarwnych lub bia∏ych kryszta∏ów ...

Podkarpacki ALABASTERPodkarpacki ALABASTERPodkarpacki ALABASTERPodkarpacki ALABASTERPodkarpacki ALABASTER

Ka˝dy, kto mia∏ do czynienia z drobnymi, domowymi remontami,
niewàtpliwie zetknà∏ si´ z uwodnionym siarczanem wapnia, bardzo mi´kkim,
bardzo ∏atwym materia∏em s∏u˝àcym chocia˝by do wyrównywania powierz-
chni. Jako bardziej szlachetne zastosowanie znajduje gips, bo o nim mowa,
jako tworzywo sztukatorskie lub modelarskie a tak˝e surowiec w przemyÊle
ceramicznym.

Wyst´puje te˝ jako „ró˝a pustyni”
b´dàc cennà pamiàtkà pobytu w egzo-
tycznych okolicach pó∏nocnej Afryki,
Sahary marokaƒskiej czy algierskiej.

Zachwyt wzbudzajà rzeêby, posà-
gi, figury, naczynia czy inne rezultaty
pracy ràk ludzkich wykonane z alab-
astru. Wbrew zupe∏nie innej postaci
zewn´trznej – to ten sam gips. Jego
nazwa pochodzi z greckiej nazwy mia-
sta w Egipcie – Alabastron, gdzie z tego
surowca wykonywano wiele pi´knych
naczyƒ przeznaczonych do przechowy-
wania wonnoÊci – chocia˝by to, które
znaleziono w skarbie Tutanchamona.

A jednoczeÊnie sam minera∏ by∏ cenionym kosmetykiem – wed∏ug mieszkanek
staro˝ytnej Mezopotamii czy Egiptu rozjaÊnia∏ skór´ i nadawa∏ jej w∏aÊnie
„alabastrowà” g∏adkoÊç.

Jeden z najpi´kniejszych alabastrów pochodzi ze z∏ó˝ gipsu w Volterra
(Toskania) we W∏oszech, niemniej jednak pi´kny ten surowiec wyst´puje
równie˝ na Podkarpaciu, w ¸opuszce Wielkiej, w powiecie przeworskim.
W dodatku jest to surowiec alabastrowy o najwy˝szym w Europie wskaêniku
– zawiera a˝ 96 % czystego gipsu. ̧ opuszaƒski alabaster s∏u˝y∏ do rekonstrukcji
wielu zabytków zniszczonych podczas II wojny Êwiatowej, w∏aÊnie ten ala-
baster mo˝na podziwiaç we wn´trzach pa∏acu ¸azienkowskiego i Wilanow-
skiego.
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Ale o wiele bli˝ej – w Ba-

zylice Ojców Bernardynów
w Rzeszowie te˝ mo˝na za-
chwycaç si´ tym pi´knym mi-
nera∏em – znajduje si´ tam
du˝a p∏askorzeêba alabastro-
wa przedstawiajàca op∏akiwa-
nie Chrystusa. Ponadto w do-
lnej cz´Êci sà trzy alabastrowe
rzeêby – postaç Êwi´tej Anny
Samotrzeç, Archanio∏a Gabrie-
la i Maryi w chwili zwiasto-
wania. Autorem tych dzie∏ jest
przypuszczalne Jan Pfister,
pochodzàcy z Wroc∏awia jeden
z najwybitniejszych rzeêbiarzy
prze∏omu wieków XVI i XVII.

W tej˝e samej Êwiàtyni
znajduje si´ najliczniejszy
w Europie zbiór orantów, po-
staci w pozie modlitewnej, wykonanych w alabastrze. Sà to pomniki grobowe
cz∏onków rodu Lig´zów – w∏aÊcicieli Rzeszowa, naturalnej wielkoÊci.
Ten pi´kny, jednoczeÊnie mi´kki i ∏atwy do obróbki a trwa∏y i niewàtpliwie
ozdobny, materia∏ s∏u˝y∏ te˝ do wyrobu utensyliów aptecznych, chocia˝by
moêdzierzy.

LMC
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