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

Po pó∏rocznych zmaganiach o kszta∏t ustawy z dnia
12 maja 2011 roku „O refundacji leków, Êrodków spo-
˝ywczych  specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz
wyrobów medycznych” – 25 maja 2011 r. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej z∏o˝y∏ zatwierdzajàcy jà podpis.
W dniu 13 czerwca 2011roku w Dzienniku Ustaw z 2011
roku nr 122 poz. 696 zosta∏a og∏oszona Ustawa, która
wchodzi w ̋ ycie z dniem 1 stycznia 2012 roku z wyjàtkiem
niektórych artyku∏ów, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia lub z dniem 1 lipca 2012 roku.
Komunikaty NRA i PORA w tej sprawie zamieszczamy w Biuletynie.

Ukaza∏y si´ liczne komentarze, nie tylko w prasie fachowej: Samorzàd
aptekarski doprowadzi∏ do korzystnych  dla farmaceutów zmian w ustawie
refundacyjnej („Puls Farmacji “), Koniec rabatów - wsz´dzie tak samo („Gazeta
Prawna”).
Najwa˝niejsze dla aptek zapisy to:
q sta∏a cena leku refundowanego i sta∏e odp∏atnoÊci pacjenta;
q nowa tabela mar˝ detalicznych(uda∏o si´ poprawiç w Sejmie wersj´

rzàdowà);
q likwidacja rabatów i upustów;
q umowy aptek z NFZ;
q zakaz reklamy aptek;
q mar˝e hurtowe stopniowo obni˝ane (2012r-7 proc., 2013r- 6 proc., 2014r-

5 proc.);
q 17 proc. limit na refundacj´ ze Êrodków NFZ;
q rezygnacja z zaproponowanego 3 proc. podatku od firm farmaceutycznych

oraz zysku z refundacji.
Ustawa wprowadza wi´c szereg istotnych zmian w zakresie zasad finan-

sowania leków i jakkolwiek niektóre zapisy ustawy sà nadal kontrowersyjne
to mamy nadziej´, ̋ e uporzàdkuje ona obrót lekiem oraz wyeliminuje dzia∏ania
patologiczne na rynku.

Czekamy na rozporzàdzenia wykonawcze, bo cz´sto diabe∏ tkwi w szcze-
gó∏ach.

*    *    *

Tegorocznà kampani´  wyborczà na VI kadencj´ w∏adz POIA rozpocz´liÊmy
Rejonowymi Zebraniami Aptekarzy, które odby∏y si´ w dniach 14-17 czerwca
br. w Baranowie Sandomierskim (rejon tarnobrzeski), Rymanowie (rejon kro-
Ênieƒski), PrzemyÊlu  (rejon przemyski) oraz  w Rzeszowie (rejon rzeszowski).
Uchwa∏y PORA w tej sprawie w Biuletynie.
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W zebraniach uczestniczy∏a Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny mgr Monika Urbaniak oraz kierownicy delegatur WIF, którzy omówili
bie˝àce problemy aptek oraz wyniki prowadzonych kontroli. Natomiast mgr
Anna Gut zapozna∏a zebranych z najwa˝niejszymi zapisami nowej ustawy
refundacyjnej.

W zwiàzku z pismem POW NFZ skierowanym do aptek, by w trosce
o ochron´ danych osobowych pacjentów przesy∏aç zestawienia refundacyjne
do NFZ poprzez Portal Âwiadczeniodawcy NFZ, dr n. farm. Lucyna Samborska
– przew. Komisji Informatycznej PORA, zapozna∏a zebranych w formie wizu-
alnej z instrukcjà w tej sprawie.

Frekwencja na  zebraniach rejonowych by∏a niestety niezbyt imponujàca
(ok.16%),  ale zgodnie z uchwa∏à PORA  nr 39/V/2011 wybrano 117 delegatów
na XXVII  Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA - I Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy
POIA w Rzeszowie, który odb´dzie si´ 3 paêdziernika 2011r.

*    *    *

Na ostatnim posiedzeniu PORA  spotkaliÊmy si´ z pracownikiem nauko-
wym Wy˝szej Szko∏y Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie dr n. farm. Nataszà
Staniak, z którà podj´liÊmy temat propagowania opieki farmaceutycznej
w aptekach na naszym terenie . PoparliÊmy potrzeb´ organizacji takiego syste-
mu, poprzedzonego cyklem szkoleƒ dla naszych cz∏onków, tym bardziej ˝e
wynika ona  z zapisu ustawy o izbach aptekarskichustawy o izbach aptekarskichustawy o izbach aptekarskichustawy o izbach aptekarskichustawy o izbach aptekarskich, co warto przypomnieç:
„Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochron´ zdrowia publicznego
i obejmuje udzielanie us∏ug farmaceutycznych polegajàcych w szczególnoÊci
na sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegajàcej na dokumentowanym
procesie, w którym farmaceuta, wspó∏pracujàc z pacjentem i lekarzem,
a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa
nad prawid∏owym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania okreÊlonych
jej efektów poprawiajàcych jakoÊç ˝ycia pacjenta”, ale równie˝ tak˝e m.in.
z „Deklaracji warszawskiej o roli samorzàdów aptekarskich”„Deklaracji warszawskiej o roli samorzàdów aptekarskich”„Deklaracji warszawskiej o roli samorzàdów aptekarskich”„Deklaracji warszawskiej o roli samorzàdów aptekarskich”„Deklaracji warszawskiej o roli samorzàdów aptekarskich”  (Warszawa,
22 wrzeÊnia 2006 r.).

Przedstawiciele samorzàdowych organizacji aptekarskich w Europie,
cz∏onkowie Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej, na spotkaniu tym
omówili rol´ samorzàdu zawodowego aptekarzy w zmieniajàcych si´ syste-
mach opieki zdrowotnej. Stwierdzili  m.in., ˝e :
„G∏ówny kierunek tych zmian polega na reorientacji  zainteresowania zawodu
z produktu (leku) na osob´(pacjenta). Koncepcja opieki farmaceutycznej, jak
równie˝ inne us∏ugi farmaceutyczne, jak doradzanie w leczeniu ∏agodniejszych
dolegliwoÊci, programy promocji zdrowia lub dzia∏ania edukacyjne, wspie-
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rajàce w∏aÊciwe i racjonalne stosowanie leków, stajà si´ misjà aptekarzy w ca∏ej
Europie”. B´dziemy ten temat pilotowaç.

*    *    *

W zwiàzku  z informacjà, ˝e firma GlaxoSmithKline  wprowadzi∏a nowy
program detalicznego zaopatrywania aptek w swoje produkty, który wywo∏a∏
szereg wàtpliwoÊci odbiorców – spotkaliÊmy si´ na posiedzeniu Prezydium
PORA z przedstawicielami GSK celem ich wyjaÊnienia. Komunikat z tego
spotkania znajdzie si´ na stronie internetowej Izby.

Rok wyborów w samorzàdach aptekarskich, w tym te˝ i  parlamentarnych,
osiàgnie swoje apogeum na jesieni a przed nami sezon urlopowy!!!
„Powróçmy jak za dawnych lat...”

                                       Du˝o bezpiecznego s∏oƒca, aktywnego wypoczynku,
                                     wielu ciekawych woja˝y i  wra˝eƒ

                                                                                 ˝yczy

   Prezes
      Podkarpackiej Okr´gowej
            Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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KomunikatKomunikatKomunikatKomunikatKomunikat

W dniu 13 czerwca 2011 roku w Dzienniku Ustaw z 2011 roku Nr 122
poz. 698 zosta∏a og∏oszona ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji
leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ̋ ywieniowego oraz
wyrobów medycznych. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2012
roku z wyjàtkiem:
- art. 11, art. 17 – 23, art. 41 ust1 – 5 i 8, art 48 ust. 1 – 6, art. 63 pkt 26, art.
67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia:
- art. 63 pkt 13, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2012 roku.
Ustawa jak wy˝ej jest bardzo wa˝na, dlatego ka˝dy farmaceuta powinien si´
z nià zapoznaç. Tekst jednolity ustawy jest dost´pny na stronach interne-
towych:
1) internetowy system aktów prawnych Sejm RP,
2) Rzàdowe Centrum Legislacji
3) www.poia.pl (limki)

Uwaga! Ustawa nie ma wersji papierowej.

Mgr Bogus∏awa Szybisz
Adwokat
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NACZELNA IZBA APTEKARSKA 9
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G¸ÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY 15
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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

Cennik LaboratoriumCennik LaboratoriumCennik LaboratoriumCennik LaboratoriumCennik Laboratorium

Koszty badaƒ prób pobranych przez inspektorów farmaceutycznych
w ramach kontroli Êrodków farmaceutycznych i materia∏ów medycznych
obcià˝ajà: kontrolowanego w przypadku wyników negatywnych, – bud˝et
paƒstwa w przypadku wyników pozytywnych.
Koszty badaƒ prób zleconych obcià˝ajà zleceniodawc´.
Kalkulacja kosztów badaƒ oparta jest na:
q decyzji Krajowego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 08.09.1998 r.

ustalajàcej ujednoliconà stawk´ roboczogodziny obowiàzujàcà we
wszystkich laboratoriach Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych,

q tabeli czynnoÊciowej zatwierdzonej przez G∏ównego Inspektora
Farmaceutycznego z dnia 12.05.1999r., wyceniajàcej czas poszczególnych
badaƒ,

q waloryzacji stawki roboczogodziny o wartoÊç inflacji ustalonà za poprzedni
kwarta∏ przez prezesa GUS.

Cena jednej roboczogodziny od dnia 1.06.2011 r. wynosi 32,40 z∏.

Nazwa         Cena (z∏)

Woda oczyszczona produkcyjna przy zastosowaniu 291,60
9 godzin czasu pracy zu˝ytego do tego badania.

Woda oczyszczona w pojemnikach przy zastosowaniu 413,10
12,75 godzin czasu pracy zu˝ytego do tego badania.

Woda oczyszczona produkcyjna przeznaczona 771,60
o roztworów do dializ przy zastosowaniu
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14,5 godziny czasu pracy zu˝ytego do tego badania 469,80
koszt testu LAL 301,80
Woda do receptury aptecznej:

1. do sporzàdzania leków nieja∏owych:

a) woda do bezpoÊredniego u˝ycia 291,60
(czystoÊç mikrobiologiczna na poziomie maks. 100 cfu/ml)
przy zastosowaniu 9 godzin czasu pracy;

b) woda w pojemnikach (ja∏owoÊç) 494,10
przy zastosowaniu 15,25 godzin czasu pracy;

2. do sporzàdzania leków ja∏owych w tym leków do oczu:

a) poddawanych koƒcowemu wyja∏awianiu:

- woda do wstrzykiwaƒ produkcyjna otrzymywana wy∏àcznie 291,60
metodà destylacji (czystoÊç mikrobiologiczna na poziomie
maks. 10 cfu/100 ml) przy zastosowaniu 9 godzin czasu pracy,

- woda wysokooczyszczona 291,60
(czystoÊç mikrobiologiczna na poziomie maks. 10 cfu/100
 ml) przy zastosowaniu 9 godzin czasu pracy,

b) nie poddawanych koƒcowemu wyja∏awianiu:

- woda oczyszczona w pojemnikach (ja∏owoÊç) 494,10
przy zastosowaniu 15,25 godzin czasu pracy,

- woda do wstrzykiwaƒ wyja∏owiona (ja∏owoÊç + endotoksyny) 860,70

przy zastosowaniu 17,25 godzin czasu pracy, 558,90

koszt testu LAL 301,80

SkutecznoÊç sterylizacji suchym, goràcym powietrzem 32,40
za pomocà wskaênika Sporal S wartoÊç jednej roboczogodziny

Attest 1262 - wartoÊç 1/2 roboczogodziny 16,20
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MINISTERSTWO ZDROWIA 19
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Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

W dniu 16 czerwca br. odby∏o si´ kolejne posiedzenie Naczelnej Rady
Aptekarskiej, które prowadzi∏ Prezes NRA, dr Grzegorz Kucharewicz.

Po przyj´ciu porzàdku obrad, zgromadzeni cz∏onkowie NRA minutà ciszy
uczcili pami´ç zmar∏ej mgr farm. Ewy Wi´ckowskiej, skarbnika i cz∏onka
Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezesa Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Olsztynie.

Ze wzgl´du na to, ˝e Rada Naczelna nie mo˝e pracowaç bez skarbnika,
odby∏y si´ wybory uzupe∏niajàce na to stanowisko – do koƒca bie˝àcej kadencji
NRA Skarbnikiem b´dzie mgr farm. Piotr Chwia∏kowski, Prezes OIA w Byd-
goszczy.

Omówiono sytuacj´, która coraz cz´Êciej wyst´puje w izbach okr´gowych
– cz∏onkowie izb podejmujà prac´ zawodowà w krajach Unii Europejskiej
i nie rezygnujàc z przynale˝noÊci do izby na terenie swego dotychczasowego
miejsca pracy, nie op∏acajà w kraju sk∏adek cz∏onkowskich. OIA, zgodnie
z zasadami, odprowadza sk∏adk´ do NIA za ka˝dego wykazanego w rejestrze
aptekarza. W takich okolicznoÊciach po˝àdane by∏oby wypracowanie wspól-
nego stanowiska dla wszystkich izb okr´gowych przez Departament Prawny
NRA. Niemniej jednak zasadà jest, ˝e ka˝dy, kto nie wykonuje zawodu
powinien zg∏osiç wyjazd w biurze izby okr´gowej, w przeciwnym przypadku
b´dzie musia∏ rozliczyç si´ z niezap∏aconych sk∏adek po powrocie do pracy
na terenie Polski.

Wnioski Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, pierwszy w sprawie
uregulowania przynale˝noÊci farmaceuty do OIA, na terenie której wykonuje
zawód i w której posiada okreÊlone prawa i obowiàzki oraz drugi w sprawie
sposobu wyliczania pi´cioletniego sta˝u pracy farmaceuty na potrzeby wy-
dawania r´kojmi w trakcie ubiegania si´ o stanowisko kierownika apteki
zosta∏y przyj´te przez Rad´ Naczelnà; po przygotowaniu tekstu uchwa∏y przez
Biuro Prawne NRA, uchwa∏y te b´dà g∏osowane podczas posiedzenia
wrzeÊniowego, tak aby kryteria obowiàzywa∏y jednakowo we wszystkich
izbach okr´gowych.

Cz∏onkowie Rady Naczelnej, zdopingowani doÊwiadczeniami w pracy
i rozliczaniu obowiàzków pracowniczych przez cz∏onków Prezydium NRA
zajmujàcych stanowiska p∏atne, podj´li postanowienie, którego treÊç odnosi
si´ do podstawowego prawa pracowniczego, jakim jest urlop – zobligowano,
aby wszyscy, którym on przys∏uguje uregulowali swe obowiàzki w mo˝liwie
najkrótszym czasie, a kategorycznie do koƒca kadencji.

Prezes Wielkopolskiej OIA, dr T. Bàbelek, omówi∏ dotychczasowe dzia∏ania
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie testowania
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prototypu e-Recepty czyli recepty elektronicznej na terenie powiatu
leszczyƒskiego w województwie wielkopolskim. Dok∏adne omówienie tego
zagadnienia, przygotowane równie˝ przez doktora T. Bàbelka, jest
zamieszczone na ∏amach wydania internetowego „Aptekarza Polskiego”.
Projekt ten dotychczas pozostaje w dalszym ciàgu projektem a problemy,
jakie wy∏aniajà si´ podczas jego sprawdzania w rzeczywistoÊci nasuwajà wiele
obiekcji dotyczàcych obowiàzujàcego prawa.

Zgromadzonym cz∏onkom NRA, z proÊbà o przekazanie aptekom,
zwrócono uwag´ na pismo, jakie Ministerstwo Zdrowia skierowa∏o na r´ce
Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej – w Êwietle zasad
rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 roku, woda
destylowana otrzymywana w aptece nie mo˝e byç u˝ywana jako sk∏adnik
leku recepturowego refundowanego (treÊç pisma w za∏àczeniu).

Wiceprezes NRA, mgr farm. K. Przystupa oraz mgr farm. A.Go∏dyn
przekazali informacje z konferencji w sprawie sprzeda˝y szczepionek w apte-
kach i poza aptekami, szczegó∏owa tematyka konferencji zostanie opracowana
i podana drogà poczty e-mail wszystkim okr´gowym izbom aptekarskim.

Na posiedzeniu NRA wystàpi∏ równie˝ Stanis∏aw Kasprzyk, Dyrektor ds.
hurtu IMS Poland, który przedstawi∏ mo˝liwe scenariusze zmian na rynku
aptecznym w Êwietle podpisanej i ju˝ opublikowanej ustawy „refundacyjnej”.
Ponowiono proÊb´ o dyskusj´ nad projektem Kodeksu Etyki Aptekarza RP, na
kolejnym posiedzeniu NRA zostanie przyj´ty ostateczny jego kszta∏t.

Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
            mgr farm. Lidia Czy˝
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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

Kolejne posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej,
poprzedzone spotkaniem cz∏onków Prezydium, odby∏o si´ w dniu 10 maja
2011 roku. Obydwa posiedzenia prowadzone by∏y przez Prezesa PORA, dr n.
farm. Aleksandra Czarniawego.
  Prezydium PORA omówi∏o przede wszystkim sprawy bie˝àce dotyczàce orga-
nizacji uroczystoÊci zwiàzanych z dwudziestoleciem pracy reaktywowanego
samorzàdu aptekarskiego a planowanych na dzieƒ 26 paêdziernika br.
Przygotowa∏o te˝ posiedzenie PORA. W sprawach ró˝nych omówiono sytuacje
przynale˝noÊci do POIA magistrów farmacji wykonujàcych zawód poza tere-
nem Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Przychylono si´ do próÊb
roz∏o˝enia na raty zaleg∏oÊci sk∏adkowych – jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez naj-
bli˝szy kwarta∏. Przekazano do rozpatrzenia przez Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej skargi pacjenta na sposób obs∏ugi w aptece a tak˝e zaopinio-
wano  bie˝àcy remont w lokalu Biura POIA.

Rada Izby na
swoim posiedze-
niu przedyskuto-
wa∏a zagadnienie
opieki farmaceu-
tycznej z zapro-
szonà panià dr n.
farm. Nataszà  Sta-
niak, (fot.) praco-
wnikiem nauko-
wym Wy˝szej
Szko∏y Informa-
tyki i Zarzàdzania
w Rzeszowie. Zebrani zapoznali si´ z planowanym wdro˝eniem pilota˝owym
tematu wychodzenia z uzale˝nienia od nikotyny pacjenta, który pomoc uzy-
ska∏by w Êcis∏ej wspó∏pracy z farmaceutà w wytypowanej, wyspecjalizowanej
aptece. Problem ten wià˝e si´ z wieloma aspektami – poczàwszy od organizacji
cyklu szkoleƒ dla zainteresowanych farmaceutów a skoƒczywszy na podstawie
finansowej organizacji takiego systemu. Zagadnienie to jest warte uwagi
i b´dzie pilotowane przez PORA.

GoÊciem PORA by∏a te˝ mgr farm. Henryka Paszko, kierownik apteki
Szpitala w D´bicy, pierwszy w województwie podkarpackim Wojewódzki
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Konsultant w za-
kresie farmacji
szpitalnej (fot.).
Z g r o m a d z e n i
cz∏onkowie PORA
wys∏uchali wy-
stàpienia mgr H.
Paszko zwiàza-
nego z ca∏okszta∏-
tem pracy aptek
szpitalnych i pla-
nami na przy-
sz∏oÊç farmacji

szpitalnej – wÊród aptek pracujàcych na terenie Podkarpacia jest jeszcze oko∏o
40 proc. lokali nie  dostosowanych do nowych wymogów a wi´kszoÊç
zatrudnia  jednego magistra farmacji.

Trzecim go-
Êciem PORA by∏a
mgr farm. Anna
Gut (fot.)., z którà
omówiono pro-
jektowane zmia-
ny w ustawie re-
fundacyjnej. Wie-
le dyskusji wzbu-
dzajà ogranicze-
nia finansowe
dotyczàce kwot
przeznaczanych

na refundacj´, w tym programy lekowe i chemioterapi´ a tak˝e kontrole
ordynacji lekarskich oraz projektowane wprowadzenie podpisywania umów
mi´dzy NFZ a aptekami, chocia˝ umowy te zapewniajà bezpieczeƒstwo dla
obu podpisujàcych stron.

PORA przyj´∏a te˝ uchwa∏y:
- w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu  dla 23 m∏odych ma-

gistrów farmacji;
- w sprawie delegowania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i pra-

wid∏owy przebieg zebraƒ rejonowych aptekarzy;
- ustalenia liczby mandatów dla Delegatów na VI Zjazd Sprawozdawczo-
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Wyborczy oraz w sprawie trybu rozliczania okresu ciàg∏ego szkolenia dla
farmaceutów czasowo przebywajàcych poza terenem RP.

Rada przyj´∏a te˝ wniosek Komisji Nauki i Szkolenia w sprawie projektu
uchwa∏y o skierowaniu do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej osób,
które nie dope∏ni∏y obowiàzku szkolenia ciàg∏ego – kierowników aptek z roz-
pocz´tym cyklem szkolenia w dniu 1 stycznia 2004 roku.

Komisja do spraw wykonywania zawodu równie˝ przekaza∏a wniosek
o skierowanie do NRA wystàpienia w sprawie prawid∏owego obliczania okresu
sta˝u zawodowego dla osób ubiegajàcych si´ o stanowisko kierownika apteki.
PORA przyj´∏a te˝ do wiadomoÊci projektowany scenariusz uroczystoÊci dwu-
dziestolecia oraz kandydatury osób wytypowanych przez Prezydium do odzna-
czenia „Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”.

        Sekretarz PORA
                                                                                    mgr farm. Lidia Czy˝

30 marca br. wojewoda pod-
karpacki Ma∏gorzata Chomycz
wr´czy∏a Henryce Paszko powo-
∏anie na stanowisko konsultanta
wojewódzkiego w dziedzinie far-
macji szpitalnej.

Nowy konsultant zosta∏ za-
proponowany przez Podkarpackà
Okr´gowà Izb´ Aptekarskà
w Rzeszowie i konsultanta kra-
jowego w dziedzinie farmacji
szpitalnej. Henryka Paszko po-
siada II st. specjalizacji w zakresie
farmacji aptecznej oraz specja-
lizacj´ z farmacji szpitalnej. Aktu-
alnie kieruje Aptekà Szpitalnà
w Zespole Opieki Zdrowotnej
w D´bicy.
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Uchwa∏a Nr 38 /V/2011Uchwa∏a Nr 38 /V/2011Uchwa∏a Nr 38 /V/2011Uchwa∏a Nr 38 /V/2011Uchwa∏a Nr 38 /V/2011
Podkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowej

Rady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady Aptekarskiej
z dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 roku

w sprawie: delegowania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i prawi-w sprawie: delegowania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i prawi-w sprawie: delegowania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i prawi-w sprawie: delegowania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i prawi-w sprawie: delegowania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i prawi-
d∏owy przebieg zebrania rejowego w danym rejonie.d∏owy przebieg zebrania rejowego w danym rejonie.d∏owy przebieg zebrania rejowego w danym rejonie.d∏owy przebieg zebrania rejowego w danym rejonie.d∏owy przebieg zebrania rejowego w danym rejonie.

Na podstawie Uchwa∏y Nr 10 II Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Szczyrku
z dnia 8 grudnia 1995 r. oraz § 3 Regulaminu Nr 1 dotyczàcego wyboru
delegatów na okr´gowe zjazdy aptekarzy, Podkarpacka Okr´gowa Rada
Aptekarska uchwala co nast´puje:

§1

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska w Rzeszowie deleguje cz∏onków
Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie odpowie-
dzialnych za przeprowadzenie i prawid∏owy przebieg zebraƒ rejonowych:
w KroÊnie - dr Aleksander Czarniawy
w Tarnobrzegu - mgr farm. Robert Janocha
w Rzeszowie - mgr farm. Lidia Czy˝
w PrzemyÊlu - mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

§2

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

           Sekretarz          Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej     Podkarpackiej Okr´gowej
       Rady Aptekarskiej  Rady Aptekarskiej

    mgr farm. Lidia Czy˝         dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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Uchwa∏a Nr 39/V/2011Uchwa∏a Nr 39/V/2011Uchwa∏a Nr 39/V/2011Uchwa∏a Nr 39/V/2011Uchwa∏a Nr 39/V/2011
Podkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowej

Rady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady Aptekarskiej
z dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 roku

w sprawie: ustalenia liczby mandatów dla delegatów na XXVII Okr´gowyw sprawie: ustalenia liczby mandatów dla delegatów na XXVII Okr´gowyw sprawie: ustalenia liczby mandatów dla delegatów na XXVII Okr´gowyw sprawie: ustalenia liczby mandatów dla delegatów na XXVII Okr´gowyw sprawie: ustalenia liczby mandatów dla delegatów na XXVII Okr´gowy
Zjazd Delegatów POIA - VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy POIA w RzeszowieZjazd Delegatów POIA - VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy POIA w RzeszowieZjazd Delegatów POIA - VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy POIA w RzeszowieZjazd Delegatów POIA - VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy POIA w RzeszowieZjazd Delegatów POIA - VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy POIA w Rzeszowie

Na podstawie Uchwa∏y Nr 37/IV/2011 Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 07.03.2011 r. w sprawie terminu zwo∏ania
XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA - VI Zjazdu Sprawozdawczo Wybor-
czego POIA w Rzeszowie oraz zebraƒ rejonowych aptekarzy i Uchwa∏y Nr V/
117/2011 z dnia 17 marca 2011 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej, Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska w Rzeszowie, uchwala co nast´puje:

§1

Ustala si´ liczby mandatów dla delegatów na XXVII Okr´gowy Zjazd Delegatów
POIA - VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy POIA w Rzeszowie wybieranych
na zebraniach rejonowych:
- w Rzeszowie 55 mandatów
- w KroÊnie 24 mandaty
- w PrzemyÊlu 17 mandatów
- w Tarnobrzegu 21 mandatów

§2

Liczba mandatów okreÊlonych w par. 1 zosta∏a ustalona wg stanu osobowego
cz∏onków POIA na dzieƒ 30 kwietnia 2011 roku.

§3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

           Sekretarz          Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej     Podkarpackiej Okr´gowej
       Rady Aptekarskiej  Rady Aptekarskiej

    mgr farm. Lidia Czy˝         dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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Uchwa∏a Nr 40/V/2011Uchwa∏a Nr 40/V/2011Uchwa∏a Nr 40/V/2011Uchwa∏a Nr 40/V/2011Uchwa∏a Nr 40/V/2011
Podkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowej

Rady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady Aptekarskiej
z dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 rokuz dnia 10 maja 2011 roku

w sprawie trybu rozliczania okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutóww sprawie trybu rozliczania okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutóww sprawie trybu rozliczania okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutóww sprawie trybu rozliczania okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutóww sprawie trybu rozliczania okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutów
czasowo przebywajàcych poza terenem RP.czasowo przebywajàcych poza terenem RP.czasowo przebywajàcych poza terenem RP.czasowo przebywajàcych poza terenem RP.czasowo przebywajàcych poza terenem RP.

Na podstawie art.29 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia
1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 r. poz. 856) w zwiàzku z par.
2 ust. 2 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku
w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurto-
wniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 132 poz. 1238), Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska uchwala co nast´puje:

§ 1
1. Farmaceutom czasowo przebywajàcym poza terenem RP, którzy nie majà

obowiàzku szkoleniowego wed∏ug przepisów rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ farma-
ceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 132 poz. 1238), przesuwa si´ w czasie wype∏nienie obo-
wiàzku ustawowego 5-letniego szkolenia ciàg∏ego.

2. Przesuni´cie wype∏nienia obowiàzku ustawowego nast´puje w pe∏nych
latach kalendarzowych poczàwszy od nast´pnego roku kalendarzowego
po dacie zg∏oszenia powrotu do wykonywania zawodu na terenie RP co
nie wyd∏u˝y jednak 5-letniego okresu szkolenia ciàg∏ego.

3. Do okresu edukacyjnego nie zalicza si´ ̋ adnych szkoleƒ zagranicznych w sy-
tuacji gdy farmaceuta b´dzie w tym czasie wykonywa∏ zawód za granicà.

4. Przesuni´cie w czasie wype∏nienia ustawowego obowiàzku szkolenia
ciàg∏ego dotyczy wszystkich okresów edukacyjnych.

§ 2
W sprawach opisanych w par. 1, PORA podejmuje uchwa∏´ w terminie trzech
miesi´cy od daty z∏o˝enia wniosku przez farmaceut´.

§ 3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia

           Sekretarz          Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej     Podkarpackiej Okr´gowej
       Rady Aptekarskiej  Rady Aptekarskiej

    mgr farm. Lidia Czy˝         dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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Rejonowe zebrania aptekarzyRejonowe zebrania aptekarzyRejonowe zebrania aptekarzyRejonowe zebrania aptekarzyRejonowe zebrania aptekarzy

W dniach 14 (rejon tarnobrzeski), 15 (rejon kroÊnieƒski), 16 (rejon prze-
myski) oraz 17 czerwca (rejon rzeszowski) odby∏y si´ Zebrania Aptekarzy –
cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, podczas których
wybrano Delegatów VI Kadencji POIA.

Podczas wszystkich zebraƒ, aptekarze mieli mo˝liwoÊç spotkania
z przedstawicielami wojewódzkiego nadzoru farmaceutycznego, wys∏uchali
omówienia treÊci ustawy „refundacyjnej” przygotowanego przez mgr farm.
Ann´ Gut. Przewodniczàca Komisji Informatycznej PORA dr Lucyna Samborska
przedstawi∏a zagadnienia zwiàzane z „Portalem Âwiadczeniodawcy” POW NFZ.
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W trakcie zebraƒ odby∏y si´ te˝ wyk∏ady z zakresu ciàg∏ego szkolenia aptekarzy,
w tym bardzo ciekawy wyk∏ad dr Danuty Ochojskiej na temat stresu i jego
zapobiegania. Materia∏y informacyjne dla aptekarzy przygotowa∏y te˝ “Far-
mina”, K&K Selekt Group oraz Meda Pharmaceuticals. Aptekarze wype∏niali
te˝ ankiet´ na temat importu równoleg∏ego Êrodków leczniczych, przygo-
towana przez doktorantk´ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, mgr farm. Monika Urbaniak,
zapozna∏a zgromadzonych z najcz´stszymi uchybieniami wyst´pujàcymi
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podczas pracy aptek na terenie województwa podkarpackiego. W trakcie
kontroli stwierdzano:

1. ekspediowanie leków bardzo silnie dzia∏ajàcych przez technika farmaceu-
tycznego,

2. brak kompletu dokumentów pracowników fachowych – przede wszystkim
zaÊwiadczeƒ o odbyciu praktyki w aptekach ogólnodost´pnych przez
techników farmaceutycznych,

3. nie przestrzegany obowiàzek wpisywania w ksià˝ce narkotycznej numeru
statystycznego lekarza,

4. u˝ytkowanie pomieszczeƒ aptecznych niezgodnie z opinià o lokalu,
5. niedope∏nienie obowiàzku zg∏oszenia do PWIF w Rzeszowie zmiany danych

uj´tych w zezwoleniu na prowadzenie apteki ogólnodost´pnej,
6. prowadzenie rejestru leków recepturowych niezgodnie z wymogami (data

i czas przyj´cia recepty do realizacji sà takie same jak data i czas sporzàdzenia
leku, czasem wyst´puje ró˝nica jedynie kilku minut),

7. brak na rewersie recepty na lek z∏o˝ony adnotacji o czasie i dacie sporzà-
dzenia leku,

8. brak cen detalicznych na opakowaniach jednostkowych,
9. niezgodne z Farmakopeà Polskà VIII i jej suplementami wydzielenie leków

bardzo silnie dzia∏ajàcych,
10. brak badania w akredytowanym laboratorium skutecznoÊci sterylizacji

suszarki aptecznej,
11. niesprawne higrometry (niewiarygodne, przewa˝nie zawy˝one wskazania),
12. brak kopii raportów z zabezpieczenia wstrzymanych/wycofanych z obrotu

produktów leczniczych.
Ponadto mgr M. Urbaniak zwróci∏a uwag´ na przestrzeganie przez apteki

tzw. „zimnego ∏aƒcucha” ekspedycji szczególnie preparatów termolabilnych
oraz problem urlopów personelu fachowego w aptekach – w ka˝dej godzinie
czynnoÊci apteki konieczna jest obecnoÊç magistra farmacji.

Ka˝dy z omawianych punktów ilustrowany by∏ przyk∏adami z przeprowa-
dzanych kontroli, dodatkowo przedstawione zosta∏y treÊci skarg, jakie wp∏y-
wajà do nadzoru farmaceutycznego a wià˝à si´ z pracà aptek.

W konkluzji mgr M. Urbaniak stwierdzi∏a, ˝e ogólnie obserwuje si´ po-
praw´ w prowadzeniu aptek na terenie województwa podkarpackiego.
W bie˝àcym roku, na 39 kontroli, zalecenia pokontrolne wydano w 16 przy-
padkach, pozosta∏e drobne uchybienia zosta∏y omówione w trakcie kontroli.
W wyniku zebraƒ w czterech rejonach woj. Podkarpackiego wybrano 117
Delegatów na Zjazd Okr´gowy POIA.

LMC
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W dniu 21 czerwca 2011 roku, w siedzibie POIA, odby∏o si´ kolejne
posiedzenie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, któremu
przewodniczy∏ Prezes, dr n. farm. Aleksander Czarniawy.

Po rozpocz´ciu posiedzenia
prezes Izby dr A. Czarniawy wr´czy∏
18. m∏odym adeptom aptekarstwa
prawo wykonywania zawodu.

Najwa˝niejszym punktem posie-
dzenia by∏o omówienie i podsumo-
wanie rejonowych zebraƒ aptekarzy,
które odby∏y si´ w czterech oÊrod-
kach województwa. Gratulacje prze-
kazane zostanà wybranym Delega-
tom VI Kadencji Podkarpackiej Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej – w tej
kadencji zwi´kszy∏a si´ znaczàco
liczba Delegatów ze wzgl´du na
wzrost liczby cz∏onków POIA, b´dzie
nas 117 osób. Niemniej jednak zado-
wolenie z pomyÊlnie przeprowadzo-
nych zebraƒ psuje frekwencja Apte-
karzy w nich uczestniczàcych – Êred-
nio wynosi∏a 18 procent, przy naj-

wy˝szej w okr´gu przemyskim: 31 proc. do najni˝szej w okr´gu tarnobrzeskim:
nieca∏e 12 proc. I nie usprawiedliwiajmy si´ dniem pracy i „ci´˝kà walkà o byt”
– te spotkania to te˝ wk∏ad w lepszà reprezentacj´ a tym samym w lepsze
podkreÊlenie roli aptekarza w systemie opieki zdrowotnej. Optymizmem
natomiast napawa struktura wybranych Delegatów wed∏ug wykonywanej
pracy w aptekach – wi´kszoÊç stanowi reprezentacja aptekarzy-pracowników
wobec aptekarzy-w∏aÊcicieli i stosunkowo niska Êrednia wieku, którà „zani˝ajà”
m∏odzi cz∏onkowie izby ze sta˝em nie przekraczajàcym dziesi´ciu lat pracy.
Omówienie zebraƒ rejonowych zamieszczone jest równie˝ na ∏amach Biuletynu
Informacyjnego POIA oraz stronie www.poia.pl.

Mgr Lidia Czy˝ przekaza∏a informacje z posiedzenia Naczelnej Rady
Aptekarskiej w dniu 16 czerwca br. – sprawozdanie zamieszczone jest w treÊci
Biuletynu Informacyjnego oraz na stronie internetowej POIA.
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Przemys∏aw Szybkowski wraz z 10-mie-
si´cznym synkiem Bartkiem odbiera Pra-
wo Wykonywania Zawodu.
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Kolejnym punktem obrad by∏o spotkanie z przedstawicielkami Glaxo
SmithKline w sprawie programu detalicznego zaopatrywania aptek. Uczestni-
czàce w posiedzeniu panie A. B∏achniak oraz J. Miara stwierdzi∏y, ˝e ten
dodatkowy kana∏ dystrybucyjny zosta∏ otwarty ze wzgl´du na ograniczenie
przep∏ywu Êrodków leczniczych w trybie „eksportu równoleg∏ego” i spowodo-
wanie braku ograniczeƒ dost´pu do leków GSK na rynku aptecznym. Szcze-
gó∏owy, poza ju˝ dost´pnym dla aptekarzy, komunikat zostanie sformu∏owany
przez przedstawicieli GSK oraz Prezydium PORA w najbli˝szym czasie i prze-
kazany wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej POIA.

Prezydium PORA omówi∏o projekty uchwa∏ w sprawie szkolenia ciàg∏ego
dla farmaceuty przebywajàcego czasowo poza granicami Polski; ustanowienia
medalu pamiàtkowego XX-lecia POIA dla osób pracujàcych w minionych pi´ciu
kadencjach samorzàdu oraz projektu wszystkich materia∏ów na Zjazd Sprawo-
zdawczo-Wyborczy POIA, który odb´dzie si´ w dniu 3 paêdziernika br. w Sali
Konferencyjnej Hotelu „Nowy Dwór” w Âwilczy k/Rzeszowa. Stosowne projekty
uchwa∏ przekazane b´dà pod obrady Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w lipcu br.

Podsumowano te˝ omówienie podpisanej i opublikowanej ustawy
„refundacyjnej” – komunikat na temat treÊci tej ustawy zosta∏ opublikowany,
wraz z odnoÊnikami kierujàcymi do pe∏nej zawartoÊci ustawy, na stronie
internetowej izby – Prezydium PORA apeluje do wszystkich cz∏onków POIA

M∏odzi aptekarze w towarzystwie dr n. farm. Aleksandra Czarniawego.
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o zapoznanie si´ z tà ustawà oraz przemyÊlane podejÊcie do wszystkich
propozycji odp∏atnych szkoleƒ i materia∏ów z zakresu tego tematu, jakie
trafiajà pod adresem aptek.

Prezydium PORA z satysfakcjà przyj´∏o do wiadomoÊci uhonorowanie
cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej Medalem im. prof. B.
Koskowskiego, tytu∏em „Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego”
oraz „Mecenasa Samorzàdu Aptekarskiego”. Ustalono  koniecznoÊç cz´Êciowej
wymiany sprz´tu komputerowego Biura POIA ze wzgl´du na jego wyeksplo-
atowanie, a tak˝e wzór kalendarza na rok 2012. Usankcjonowano nadzwy-
czajne przed∏u˝enie okresu szkolenia ciàg∏ego 2004-2008 dla jednego z cz∏on-
kow POIA. Roz∏o˝ono na raty zaleg∏oÊci sk∏adkowe na rzecz samorzàdu.

Ostatnim punktem programu by∏o podsumowanie zakoƒczonego ple-
biscytu organizowanego przez Gazet´ Codziennà „Nowiny” – plebiscyt ten
nie przyniós∏ pe∏nej satysfakcji dla samorzàdu jak równie˝ dla aptek, tak
bioràcych w nim udzia∏ jak i nie zainteresowanych ze wzgl´du na zbyt du˝à
iloÊç elementów czysto reklamowych zamiast przewagi informacji o prowa-
dzonej przez apteki opieki farmaceutycznej – doÊwiadczenie to zostanie
wykorzystane w przysz∏oÊci podczas ewentualnych innych tego typu kampanii.

    Sekretarz PORA
mgr farm. Lidia Czy˝
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Marcin P∏aczek, Monika Gajewska,
Eliza Wolska, Anna Kluk
Katedra i Zak∏ad Farmacji Stosowanej,
Gdaƒski Uniwersytet Medyczny

Nowe dawki substancji leczniczych
w Farmakopei Polskiej VIII – przyk∏ad bromków

Zgodnie z ustawà Prawo Farmaceutyczne podstawowe wymagania
jakoÊciowe oraz metody badaƒ produktów leczniczych i ich opakowaƒ oraz
surowców farmaceutycznych okreÊla Farmakopea Europejska (Ph. Eur.).
Obowiàzek stosowania na terytorium Polski tej farmakopei wynika z cz∏on-
kostwa Polski w Unii Europejskiej oraz z faktu przystàpienia przez nasz kraj
w 2006 roku do Konwencji o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej. Aby
u∏atwiç stosowanie wymagaƒ okreÊlonych w Ph. Eur. (wydawanej w j´zyku
angielskim i francuskim) opublikowano jej wersj´ polskoj´zycznà jako kolejne
wydanie Farmakopei Polskiej (FP VIII).

Kolejne wydanie Farmakopei Polskiej (sk∏adajàce si´ z tomu FP VII i FP VIII
wraz z suplementami) jest nie tylko wiernym t∏umaczeniem wersji oryginalnej,
ale zawiera tak˝e treÊci dodatkowe, niewyst´pujàce w Ph. Eur. Przyk∏adem
takiego dodatku o charakterze narodowym mo˝e byç tabelaryczne zestawienie
jednorazowych i dobowych dawek maksymalnych oraz dawek zwykle stosowa-
nych (zalecanych). Nale˝y podkreÊliç, ˝e nowe wydanie farmakopei wprowa-
dzi∏o istotne zmiany zarówno w wartoÊciach dawek dla niektórych substancji
leczniczych (np. obni˝ono maksymalnà dawk´ jednorazowà dla chlorowodor-
ku efedryny do 50 mg oraz okreÊlono dawki maksymalne dla pepsyny), jak
równie˝ sprecyzowa∏o procedur´ post´powania farmaceuty w przypadku za-
obserwowania przekroczenia dawek maksymalnych w zapisie recepturowym.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w FP VIII, je˝eli dawka przepisanej
substancji leczniczej przekracza dawk´ maksymalnà, a lekarz wystawiajàcy
recept´ nie oznaczy∏ tego na recepcie, farmaceuta powinien porozumieç si´
z lekarzem, w celu potwierdzenia Êwiadomego przekroczenia przepisanej
dawki. W przypadku, gdy kontakt z lekarzem jest niemo˝liwy, farmaceuta,W przypadku, gdy kontakt z lekarzem jest niemo˝liwy, farmaceuta,W przypadku, gdy kontakt z lekarzem jest niemo˝liwy, farmaceuta,W przypadku, gdy kontakt z lekarzem jest niemo˝liwy, farmaceuta,W przypadku, gdy kontakt z lekarzem jest niemo˝liwy, farmaceuta,
wykonuje lub wydaje lek w dawce odpowiadajàcej dawce maksymalnejwykonuje lub wydaje lek w dawce odpowiadajàcej dawce maksymalnejwykonuje lub wydaje lek w dawce odpowiadajàcej dawce maksymalnejwykonuje lub wydaje lek w dawce odpowiadajàcej dawce maksymalnejwykonuje lub wydaje lek w dawce odpowiadajàcej dawce maksymalnej
z uwzgl´dnieniem przepisanej drogi podania i cz´stotliwoÊci podawania. z uwzgl´dnieniem przepisanej drogi podania i cz´stotliwoÊci podawania. z uwzgl´dnieniem przepisanej drogi podania i cz´stotliwoÊci podawania. z uwzgl´dnieniem przepisanej drogi podania i cz´stotliwoÊci podawania. z uwzgl´dnieniem przepisanej drogi podania i cz´stotliwoÊci podawania. Do
tej pory (FP VI) w podobnym przypadku zaleca∏o si´, aby farmaceuta skorygo-
wa∏ przekroczonà dawk´ maksymalnà do dawki zwykle stosowanej.

Ciekawym przyk∏adem obrazujàcym zmiany w podejÊciu do dawek maksy-
malnych substancji leczniczych przez FP, odzwierciedlajàcym rozwój wiedzy
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na temat skutecznoÊci dzia∏ania oraz bezpieczeƒstwa stosowania niektórych
leków, sà sole bromków: amonu, potasu i sodu. Farmakopea Polska IV oraz V
nie okreÊla∏a w ogóle dawek maksymalnych tych substancji leczniczych,
podajàc jedynie dawki zwykle stosowane (ni˝sze w FP V), FP VI ograniczy∏a
ich dawk´ dobowà do odpowiednio 0,5 g, 1,0 g i 1,0 g, natomiast FP VIII
utrzyma∏a te dawki, precyzujàc jednoczeÊnie, ˝e w przypadku preparatów
z∏o˝onych ∏àczna dawka bromków nie mo˝e przekraczaç 1,0 g/dob´, w tym
bromku amonu 0,5g/dob´ (tabela 1).
Tabela 1. Zmiany dawek zwykle stosowanych i maksymalnych soli bromkowych
w poszczególnych wydaniach Farmakopei Polskiej

Rodzaj soli Wydanie                                   Dawka

bromkowej FP zwykle stosowana maksymalna

jednorazowa dobowa jednorazowa dobowa

Amonu FP IV 0,5 - 1,0 1,5 - 3,0 ~ ~

bromek FP V 0,2 - 0,3 0,5 - 1,0 ~ ~

FP VI ~ ~ ~ 0,5

FP VIII ~ ~ ~ 0,5*

Potasu FP IV 0,5 - 1,0 3,0 2,0 6,0

bromek FP V 0,2 0,6 ~ 1,0

FP VI ~ ~ ~ 1,0

FP VIII ~ ~ ~ 1,0*

Sodu FP IV 0,5 - 2,0 3,0 2,0 6,0

bromek FP V 0,2 0,6 ~ 1,0

FP VI ~ ~ ~ 1,0

FP VIII ~ ~ ~ 1,0*

* - dla preparatów zawierajàcych wi´cej ni˝ jednà sól bromkowà maksymalna
∏àczna dawka dobowa wynosi 1,0 g (w tym bromku amonowego maksymalnie
0,5 g)

Warto zastanowiç si´, jaki jest wp∏yw zmian dawek bromków,
wprowadzonych przez FP VIII, na dawkowanie ciàgle w Polsce popularnych
mieszanek uspokajajàcych zawierajàcych te sole (Mixtura nervina, Sol. Salis
Erlenmayeri), ordynowanych pacjentom z przepisu lekarza zwykle 3?dziennie.
Poni˝ej zosta∏y przedstawione obliczenia dobowej dawki maksymalnej dla
obu mieszanek uspokajajàcych.
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Mixtura nervina RP [1] Sol. Salis Erlenmayeri
Rp. Rp.
Kalii bromidi     8,0 Kalii bromidi
Natrii bromidi Natrii bromidi              aa 8,0
Ammonii bromidi aa 4,0 Ammonii bromidi              4,0
Aquae purificatae                ad 200,0 Aquae purificatae     ad 200,0
M. f. sol. M. f. sol.
D. S. 3 x dziennie ∏y˝k´ sto∏owà D. S. 3 x dziennie ∏y˝k´ sto∏owà
po jedzeniu. po jedzeniu.

Kontrola maksymalnej dawki dobowej soli bromkowych (3x15,0 g roztworu)Kontrola maksymalnej dawki dobowej soli bromkowych (3x15,0 g roztworu)Kontrola maksymalnej dawki dobowej soli bromkowych (3x15,0 g roztworu)Kontrola maksymalnej dawki dobowej soli bromkowych (3x15,0 g roztworu)Kontrola maksymalnej dawki dobowej soli bromkowych (3x15,0 g roztworu)

KBr NaBr i NH4Br KBr i NaBr NH4Br
  ~   ~   ~   ~
8,0  200,0 4,0  200,0 8,0 200,0 4,0  200,0
~ ~ ~ ~
x 45,0 x 45,0 x 45,0 x 45,0

(3x15,0) (3x15,0) (3x15,0) (3x15,0)

x = 1,8 gx = 1,8 gx = 1,8 gx = 1,8 gx = 1,8 g x = 1,9 gx = 1,9 gx = 1,9 gx = 1,9 gx = 1,9 g x = 1,8 gx = 1,8 gx = 1,8 gx = 1,8 gx = 1,8 g x = 1,9 gx = 1,9 gx = 1,9 gx = 1,9 gx = 1,9 g

Suma dawki dobowej soli bromkowych w zapisanym preparacieSuma dawki dobowej soli bromkowych w zapisanym preparacieSuma dawki dobowej soli bromkowych w zapisanym preparacieSuma dawki dobowej soli bromkowych w zapisanym preparacieSuma dawki dobowej soli bromkowych w zapisanym preparacie

1,8 g (KBr) + 0,9 g (NaBr) + 0,9 g        1,8 g (KBr) + 0,9 g (NaBr) + 0,9 g

 (NH4Br) = 3,6 g>1,0 g3,6 g>1,0 g3,6 g>1,0 g3,6 g>1,0 g3,6 g>1,0 g                 (NH4Br) = 4,5 g>1,0 g4,5 g>1,0 g4,5 g>1,0 g4,5 g>1,0 g4,5 g>1,0 g

Dawka dobowa soli bromkowych w obu przypadkach zosta∏a znacznieDawka dobowa soli bromkowych w obu przypadkach zosta∏a znacznieDawka dobowa soli bromkowych w obu przypadkach zosta∏a znacznieDawka dobowa soli bromkowych w obu przypadkach zosta∏a znacznieDawka dobowa soli bromkowych w obu przypadkach zosta∏a znacznie
 przekroczona przekroczona przekroczona przekroczona przekroczona

Majàc na uwadze wymagania farmakopealne, gdy lekarz nie zaleci inaczej,
dawk´ dobowà soli bromkowych nale˝y obni˝yç do 1,0 g, zachowujàc zapisany
przez lekarza sposób podawania mieszanki (3?dziennie ∏y˝ka sto∏owa) oraz
stosunek wagowy poszczególnych bromków

Korekta dawki dobowej soli bromkowychKorekta dawki dobowej soli bromkowychKorekta dawki dobowej soli bromkowychKorekta dawki dobowej soli bromkowychKorekta dawki dobowej soli bromkowych

~
1,0  45,0 (3x15,0)

    ~
x 200,0

x = 4,44 gx = 4,44 gx = 4,44 gx = 4,44 gx = 4,44 g (suma soli bromkowych)
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Poprawa recepty z uwzgl´dnieniem stosunku poszczególnych soliPoprawa recepty z uwzgl´dnieniem stosunku poszczególnych soliPoprawa recepty z uwzgl´dnieniem stosunku poszczególnych soliPoprawa recepty z uwzgl´dnieniem stosunku poszczególnych soliPoprawa recepty z uwzgl´dnieniem stosunku poszczególnych soli
bromkowychbromkowychbromkowychbromkowychbromkowych

KBr:NaBr:NH4Br (2:1:1) KBr:NaBr:NH4Br (2:2:1)
Rp. Rp.
Kalii bromidi                         2,22 Kalii bromidi
Natrii bromidi Natrii bromidi          aa 1,776
Ammonii bromidi             aa 1,11 Ammonii bromidi          0,888
Aquae purificatae           ad 200,0 Aquae purificatae     ad 200,0
M. f. sol. M. f. sol.
D. S. 3 x dziennie ∏y˝k´ sto∏owà D. S. 3 x dziennie ∏y˝k´ sto∏owà
po jedzeniu. po jedzeniu.

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e chocia˝ st´˝enie bromków w roztworze soli Erlen-
mayera wynosi 10% (jest wi´c wy˝sze ni˝ w Mixtura nervina – 8%), to po
poprawie recepty ostateczne st´˝enie bromków b´dzie identyczne – 2,22%
(typowy zapis dawkowania - 3xdziennie ∏y˝ka sto∏owa). Udzia∏ poszczególnych
soli w preparatach pozostaje jednak ró˝ny: Sol. Salis Erlenmayeri –
KBr:NaBr:NH4Br (2:2:1), Mixtura nervina - KBr:NaBr:NH4Br (2:1:1).

Je˝eli w swojej praktyce aptecznej spotykacie si´ Paƒstwo z przedstawio-
nymi powy˝ej przyk∏adami recept lub innymi, zawierajàcymi w sk∏adzie sole
bromków, zgodnie z zaleceniami FP fakt przekroczenia dawki nale˝y zg∏osiç
lekarzowi wystawiajàcemu recept´. Je˝eli uzna on, ˝e dla danego pacjenta
konieczne jest zastosowanie wy˝szej dawki substancji leczniczej, powinien
zaznaczyç to na recepcie, w przeciwnym razie dawk´ nale˝y obni˝yç.

Warto tak˝e, wspólnie z lekarzem, zastanowiç si´ nad celowoÊcià stosowa-
nia tego typu preparatów, poniewa˝ ryzyko wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝àda-
nych po zastosowaniu bromków (szczególnie w podaniu wielokrotnym) jest
znaczne. Wynika ono przede wszystkim z tego, ˝e dzia∏anie neurotropowe
zwiàzków bromu (zresztà s∏abe) zale˝y od zawartoÊci wolnego jonu bromko-
wego i wyst´puje dopiero po kilku dniach podawania – po nasyceniu organi-
zmu (jony bromkowe hamujà czynnoÊç komórek nerwowych przez wypieranie
z nich jonu chlorkowego) [2]. Bromki wch∏aniajà si´ ∏atwo z przewodu pokar-
mowego, ale wolno wydalajà przez nerki – ich biologiczny okres pó∏trwania
wynosi 168 h (7 dni), przez co ∏atwo kumulujà si´ w organizmie [3].
Niebezpieczeƒstwo stosowania bromków wynika z ma∏ej rozpi´toÊci mi´dzy
st´˝eniem leczniczym a toksycznym. Dzia∏anie uspokajajàce wyst´puje bowiem
przy st´˝eniu bromków we krwi na poziomie 1 mg/ml, zaÊ st´˝enie toksyczne



wynosi zaledwie 2-3 mg/ml. Bromki wywo∏ujà wiele objawów niepo˝àdanych
(podra˝nienie przewodu pokarmowego, reakcje alergiczne), zaÊ d∏ugotrwa∏e
podawanie mo˝e prowadziç do groênego zespo∏u toksycznego (bromismus),
charakteryzujàcego si´ objawami neurologicznymi, psychicznymi (niepokój,
omamy) i ogólnymi (zmiany skórne, acne bromata) [4, 5]. Bromki bezwzgl´dnie
przeciwwskazane sà do stosowania u kobiet w cià˝y oraz matek karmiàcych
[2, 5]. Z tego powodu w niektórych krajach (np. USA) wycofano si´ z leczni-
czego wykorzystania bromków u ludzi, a w innych (Niemcy) [6] ograniczono
ich stosowanie - bromek potasu (w dawce 850 mg) w formie tabletek (preparat
Dibro-Be mono) jest wykorzystywany wy∏àcznie w leczeniu okreÊlonych
przypadków padaczki. Co ciekawe w polskich nowych podr´cznikach far-
makologii [4] równie˝ mo˝na spotkaç informacj´, ˝e: „sole bromu obecnie
nie sà stosowane”. Praktyka apteczna jest jednak inna.
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ZAKOPANE - KOÂCIELISKO 2 - 5 czerwca 2011 roku

XX   SYMPOZJUM   HISTORII   FARMACJI

„Korporacje aptekarskie – historia„Korporacje aptekarskie – historia„Korporacje aptekarskie – historia„Korporacje aptekarskie – historia„Korporacje aptekarskie – historia
i teraêniejszoÊç”i teraêniejszoÊç”i teraêniejszoÊç”i teraêniejszoÊç”i teraêniejszoÊç”

Organizowane w tym roku przez Sekcj´ Historii Farmacji
Oddzia∏u PTFarm. w Krakowie, Sympozjum Historii Farmacji by∏o
dwudziestym, jubileuszowym spotkaniem historyków naszego za-
wodu. W KoÊcielisku, w oÊrod-
ku „Siwarna”, z przepi´knym
widokiem na Giewont, obra-
dowa∏o prawie szeÊçdziesiàt
osób, nie tylko farmaceutów
i nie tylko z kraju, zaintereso-
wanych dziejami zawodu ap-
tekarza. Chocia˝ ogólny temat
wiodàcy dotyczy∏ szeroko poj´-
tego samorzàdu aptekarskiego
na przestrzeni dziejów, czynni
uczestnicy sympozjum przed-
stawili równie˝ inne, nie mniej
interesujàce, referaty.

Wyk∏adem wprowadzajà-
cym, by∏ temat opracowany
przez profesora doktora habi-
litowanego Zbigniewa Bel´,
dyrektora Muzeum Farmacji
w Krakowie. Zatytu∏owany py-
taniem: „Czy staro˝ytni Ungu-
entari rzeczywiÊcie robili ma-
Êci?” referat podda∏ w wàtpli-
woÊç poglàd niektórych auto-
rów podr´czników historii
farmacji, ˝e greccy myrepsoi
a tak˝e rzymscy unguentarii
wyrabiali jedynie tà jednà
z podstawowych postaci leku.
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Referaty ÊciÊle zwiàzane z tematem wiodàcym sympozjum, przedstawia∏y

dzieje tworzenia i pracy wielu form samorzàdów aptekarskich – od „Pierwszych
polskich towarzystw farmaceutycznych oraz pierwszych czasopism farmaceu-
tycznych” (K. Jaworska, M. Urbanik z Krakowa) poprzez histori´ izb aptekar-
skich w ich ró˝nych okresach pracy a˝ do pierwszych podsumowaƒ minionego
dwudziestolecia reaktywowanego samorzàdu zawodowego.

W sumie wyg∏oszono trzydzieÊci dwa referaty z pi´tnastu oÊrodków
w kraju i zagranicà – w sympozjum uczestniczyli historycy zawodu m.in.
z Warszawy, Poznania, Wroc∏awia, Bydgoszczy, Bia∏egostoku, Rzeszowa czy
Krakowa a tak˝e byli koledzy z Rumunii, Litwy   i Niemiec.

Przedstawiono te˝ trzy, bardzo ciekawe, postery. Jednym z nich by∏a praca
historyków rumuƒskich, z g∏ównym tematem wspominajàcym kontakty pol-
skich i rumuƒskich aptekarzy, powiàzane ze wspomnieniem doktora Krzysztofa
Kmiecia.

Kolejnym sympozjum historii farmacji b´dzie spotkanie w roku 2012,
w Kazimierzu Dolnym nad Wis∏à, z ogólnym tematem „Wielokierunkowe
aspekty farmacji – leki w weterynarii”.

        LMC

Uczestnicy Sympozjum



ODDZIA¸ RZESZOWSKI PTF-ARM. 53
Lucyna Samborska
Apteka „Melisa”
D´bica

Oddzia∏ Rzeszowski PTF- arm w latach 1961-1976Oddzia∏ Rzeszowski PTF- arm w latach 1961-1976Oddzia∏ Rzeszowski PTF- arm w latach 1961-1976Oddzia∏ Rzeszowski PTF- arm w latach 1961-1976Oddzia∏ Rzeszowski PTF- arm w latach 1961-1976
jako przedstawiciel aptekarzy podkarpackichjako przedstawiciel aptekarzy podkarpackichjako przedstawiciel aptekarzy podkarpackichjako przedstawiciel aptekarzy podkarpackichjako przedstawiciel aptekarzy podkarpackich

W momencie upaƒstwowienia aptek przerwana zosta∏a praca samorzàdu
aptekarskiego. W zwiàzku z tym rozwiàzywaniem problemów aptekarzy zaj´∏y
si´ organizacje towarzyszàce farmacji i farmaceutom. Jednà z takich organizacji
na terenie Rzeszowszczyzny by∏ PTF- arm.

Lata 1961 - 1976 w historii Rzeszowskiego Oddzia∏u PTF-arm to okres
dynamicznego rozwoju i aktywnej dzia∏alnoÊci tej organizacji. Rzeszowski
Oddzia∏ PTF-arm. podejmowa∏ wielokierunkowe dzia∏ania majàce na celu
podnoszenie poziomu naukowego wÊród aptekarzy. Wa˝nym zadaniem
Oddzia∏u Towarzystwa by∏a pomoc w rozwiàzywaniu problemów dotyczàcych
pracy aptek oraz integracja Êrodowiska aptekarskiego. PodkreÊliç nale˝y, ˝e
inicjatorem i motorem wi´kszoÊci podejmowanych dzia∏aƒ by∏ mgr Zygfryd
Kumor. Przewodniczàc Zarzàdowi Oddzia∏u PTF-arm przyczyni∏ si´ do jego
rozwoju oraz wprowadzi∏ zagadnienia aptekarskie w sfer´ zainteresowaƒ
w∏adz administracyjnych województwa rzeszowskiego.

Bibliografia :
1. Materia∏y archiwalne Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddzia∏

Rzeszów,
2. „Kronika Oddzia∏u PTF- arm w Rzeszowie”,
3. „Kronika apteki nr 14 w D´bicy”,
4. Zygfryd Kumor - informacja w∏asna,
5. L. Samborska „Mgr Zygfryd Kumor farmaceuta i spo∏ecznik”,
     Biuletyn POIA, 2005,1,2, s.39.
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Lidia Maria Czy˝
Oddzia∏ Rzeszowski
Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego

Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie 1944-1951Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie 1944-1951Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie 1944-1951Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie 1944-1951Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie 1944-1951

Dwie ustawy dotyczàce samorzàdu aptekarskiego w Polsce w latach
mi´dzy I a II wojnami Êwiatowymi, a uchwalone w roku 1938 („Ustawa
o wykonywaniu zawodu aptekarskiego”) i 1939 (“Ustawa o izbach aptekar-
skich”), wesz∏y praktycznie w ̋ ycie dopiero po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej.
Tereny aktualnego województwa podkarpackiego zosta∏y uwolnione od
jurysdykcji niemieckiej jako jedne z pierwszych terenów obecnego terytorium
Polski. Pozwoli∏o to ju˝ jesienià roku 1944 na zapoczàtkowanie organizacji
samorzàdu aptekarskiego ówczesnego, nowopowsta∏ego województwa rze-
szowskiego. By∏a to druga w Polsce,  po Okr´gowej Izbie Aptekarskiej w Lubli-
nie, organizacja zawodowa powsta∏a i pracujàca wed∏ug zasad ustawy
o izbach aptekarskich. Inicjatorem tej˝e organizacji by∏ profesor Kazimierz
Kalinowski, który okres okupacji hitlerowskiej sp´dzi∏ na terenach Rzeszow-
szczyzny, a w tamtym okresie pe∏ni∏ obowiàzki inspektora farmaceutycznego
Wojewódzkiej Rady Narodowej. Tymczasowym prezesem izby zosta∏ mgr Jan
Lipski. Formalnie Zarzàd OIA w Rzeszowie zosta∏ wybrany 11 lutego 1945
roku, pierwszym (i jedynym w okresie dzia∏alnoÊci) Prezesem zosta∏ mgr farm.
Ferdynand Antoni Lipczyƒski, rzeszowski aptekarz. Apteki by∏y w wi´kszoÊci
zniszczone (13 zupe∏nie przesta∏o pracowaç, zdewastowane czy opuszczone
przez aptekarzy (ponad 30 placówek); 34 aptekarzy zgin´∏o w czasie dzia∏aƒ
wojennych. Dla usprawnienia zaopatrzenia w Êrodki lecznicze, z inicjatywy
izby powsta∏a pierwsza na tych terenach hurtownia farmaceutyczna – Spó∏-
dzielnia „Farmacja”. W koƒcu roku 1945 izba zrzesza∏a 115 aptekarzy
pracujàcych w 83 aptekach; co ciekawe, w chwili przej´cia aptek na w∏asnoÊç
paƒstwa, w dniu 8 stycznia 1951 roku,  aptekarzy w placówkach prywatnych
by∏o 110, samych aptek 50. Oprócz nich by∏o ju˝ wtedy 26 aptek w∏asnoÊci
paƒstwowej.
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     Promocja doktorska

mgr frm. Lucyny Samborskiej
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