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Samorzàd Aptekarski

na Podkarpaciu



Kole˝anki i Koledzy Aptekarze,
Delegaci VI Kadencji
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
Szanowni Paƒstwo,

ostatni w tej kadencji naszego samorzàdu Aptekarski Skarb przynosi jakby
bilans naszej wspólnej pracy w ostatnich czterech latach. Dla utrwalenia
i przypomnienia mo˝e, w chwilach powrotu do przesz∏oÊci, znajdziecie w nim
Paƒstwo kronik´ najwa˝niejszych wydarzeƒ VI Kadencji POIA, jak równie˝
list´ Kolegów, którzy czynnie w∏àczyli si´ w prac´ samorzàdu. Znajdziecie
te˝ utrwalony moment w historii aptekarstwa na Podkarpaciu – liczb´ aptek
i pracujàcych w nich magistrów farmacji, w poszczególnych powiatach naszego
województwa, które jest jednoczeÊnie terenem pracy POIA i jej organów.
Ten moment to 1 stycznia bie˝àcego roku, bo sytuacja aptek – otwieranych
i zamykanych, przyjmujàcych i ˝egnajàcych aptekarzy jest w dzisiejszej
rzeczywistoÊci nader „p∏ynna”.

Na poszczególnych stronach przedstawiamy te˝ „okazy chronione”,
przede wszystkim prezentujemy roÊliny z terenów najcenniejszych ka˝dego
powiatu, z rezerwatu przyrody czy parku narodowego. Czasem przechodzimy
doÊç szybkim krokiem obok jakiegoÊ „zielska”, nie wiedzàc, ˝e mijamy
zabytek, równie cenny jak majstersztyk architektury. JesteÊmy przyrodnikami
z wykszta∏cenia, powinniÊmy wszystkim wskazywaç arcydzie∏a natury, o ile
starsze ni˝ materialne rezultaty wyobraêni ludzkiej. Na koniec tej galerii
portretów „zielnych” przedstawiamy o˝ywiony symbol dzia∏alnoÊci tego, który
oÊmieli∏ si´ byç równy bogom – Asklepiosa. Wà˝ Eskulapa ˝yje na naszym
terenie, aptekarze przez jakiÊ czas w∏àczyli si´ równie˝ czynnie w ochron´
tego gatunku. Mo˝e warto by∏oby rozpropagowaç wÊród nas na razie „Kopiec
rodzinny Eskulapa” ?

Drodzy Paƒstwo, Aptekarze Podkarpaccy,

chcia∏am Paƒstwu, wszystkim Kole˝ankom i Kolegom, cz∏onkom naszej
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej podzi´kowaç za wspólnà,

A capite...A capite...A capite...A capite...A capite...



czteroletnià prac´, za zg∏aszane wnioski, które by∏y wykorzystywane
w konstruowaniu planów naszej dzia∏alnoÊci i ich realizacji, za rozmowy –
osobiste i telefoniczne, wnoszàce wiele tak zwanego „materia∏u do prze-
myÊleƒ”,  za wszelkie inne kontakty. Prezes ka˝dej organizacji czy stowarzy-
szenia nie mo˝e pracowaç w pustce, dlatego te˝ ka˝dy, czy to pozytywny
(oby by∏o ich jak najwi´cej) czy negatywny oddêwi´k dzia∏alnoÊci, jest cenny.
A wszystkie takie by∏y. JeÊli w odbiorze kogoÊ z Paƒstwa wydawa∏oby si´, ˝e
zg∏oszony wniosek nie zosta∏ zauwa˝ony, nie znaczy to, ˝e nie zosta∏
przedyskutowany. Ale ̋ ycie, niestety, polega na kompromisach, to te˝ nale˝y
braç pod uwag´ ...

Dzi´kuj´ najbli˝szym – Podkarpackiej Okr´gowej Radzie Aptekarskiej  in
gremio, jej Prezydium jak równie˝ cz∏onkom Komisji Rewizyjnej, stojàcym
na stra˝y dyscypliny poczynaƒ finansowych (przecie˝ jedynym naszym êród∏em
przychodów sà – jakkolwiek oceniane – sk∏adki nas wszystkich).

Doceniam te˝ prac´ Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i Kolegów
z Aptekarskiego Sàdu. Nie ka˝de nasze czynnoÊci w zakresie wykonywania
zawodu, sà dozwolone, tak przez nasze prawo zawodowe, jak i przez prawo,
którym podlegamy jako obywatele. I w∏aÊnie Koledzy z tych dwóch nieza-
le˝nych organów prostujà nasze zawodowe Êcie˝ki – w imieniu nas wszystkich
i dla dobra nas wszystkich.

Szanowni Koledzy,
czeka nas „goràca” wiosna i jeszcze „gor´tsza” jesieƒ. JesteÊmy ju˝ tak

zintegrowanà zbiorowoÊcià aptekarskà, ̋ e nie trzeba organizowaç specjalnych
spotkaƒ w ró˝nych oÊrodkach. W czerwcu, na wspólnym zebraniu wszystkich
cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, wybierzemy Delegatów
VII Kadencji. W paêdzierniku zastanowimy si´, kto poprowadzi samorzàd
podkarpacki, postanowimy o wyborze wszystkich organów izby, oddamy
g∏os na aptekarzy, którzy reprezentowaç b´dà Êrodowisko podkarpackie
na zjeêdzie krajowym. Ju˝ dziÊ prosz´ Wszystkich Kolegów o uczestnictwo
w tych wa˝nych wydarzeniach.
Raz jeszcze dzi´kuje Wszystkim

Prezes VI Kadencji
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Lucyna Samborska

Rzeszów, 16 kwietnia 2015 r.
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POLSKA
województwo podkarpackie

Aptekarze: 1180
Apteki: 687

+27 szpitalnych

Bieszczadzki Park Narodowy
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Ostatni Zjazd Delegatów V Kadencji Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
odby∏ si´  16 kwietnia 2011 r.

W dniu 10 maja 2011 r. Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska ustali∏a liczb´
mandatów na VI Kadencj´ i przygotowa∏a Rejonowe Zebrania Aptekarzy na Podkarpaciu.
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Powiat
bieszczadzki

Powiat
bieszczadzki

Aptekarze: 22
Apteki: 4

Miasto Ustrzyki
Dolne
Aptekarze: 9
Apteki: 4

Fio∏ek dacki
(Viola dacica)
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Pierwsze posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, Uchwa∏à nr 1,
w dniu 7 paêdziernika 2011 r., ustali∏o sk∏ad Prezydium PORA
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Powiat
brzozowski

Powiat
brzozowski
Aptekarze: 22

Apteki: 12

Miasto Brzozów
Aptekarze: 17
Apteki: 8

Cis
(Taxus baccata)
Cisy w Malinówce
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W dniu 26 paêdziernika 2011 r., w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, w dok∏adnà, dwudziestà rocznic´ pierwszego Zjazdu Aptekarzy
– 26 paêdziernika 1991 r. – odby∏y si´ uroczystoÊci podsumowujàce pierwsze

dwie dekady pracy samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu.
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Powiat d´bicki

Powiat
d´bicki

Aptekarze: 60
Apteki: 36

Miasto D´bica
Aptekarze: 44
Apteki: 23

Pióropusznik strusi
(Matteuccia struthiopteris)
Rezerwat S∏otwina
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Aptekarze Podkarpaccy goÊcili Najwy˝sze W∏adze Województwa, Naczelnej Izby Apte-
karskiej, G∏ównego i Wojewódzkiego Nadzoru Farmaceutycznego, Pos∏ów Podkarpackich.

Wydarzeniu temu towarzyszy∏y wydawnictwa historyczne POIA, utrwalajàce
prac´ i osiàgni´cia cz∏onków Podkarpackiej Izby.
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Powiat
jaros∏awski

Powiat
jaros∏awski
Aptekarze: 63

Apteki: 41

Miasto Jaros∏aw
Aptekarze: 46
Apteki: 27

Goêdzik pyszny
(Dianthus superbus)
Nadsanie
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Delegaci Podkarpacia na Zjeêdzie Krajowym ...............

..........i Okr´gowym
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Powiat jasielski

Powiat
jasielski

Aptekarze: 53
Apteki: 34

Miasto Jas∏o
Aptekarze: 41
Apteki: 22

Chaber mi´kkow∏osy
(Centaurea mollis)
Magurski Park Narodowy
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Posiedzenia PORA odbywajà si´ nie tylko w jej siedzibie. 10 sierpnia 2012 r., w go-
Êcinnych i pi´knych wn´trzach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w obe-
cnoÊci przedstawicieli w∏adz Królewskiego Miasta Sanoka,  Prezes PORA, dr n. farm.
Lucyna Samborska i Dyrektor MBL mgr Jerzy Ginalski podpisali Porozumienie w spra-
wie obj´cia patronatu nad zabytkami farmaceutycznymi w MBL.

Na posiedzeniu
przedstawiono nowe
wydanie Kodeksu

Aptekarza
Rzeczpospolitej

Polskiej.
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Powiat
kolbuszowski

Powiat
kolbuszowski

Aptekarze: 26
Apteki: 13

Miasto
Kolbuszowa
Aptekarze: 16
Apteki: 7

Rosiczka okràg∏olistna
(Drosera rotundifolia)
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“... za nie∏atwà i odpowiedzialnà prac´, za codziennà s∏u˝b´ pacjentom, którzy
mogà liczyç w aptece na zaanga˝owanie i profesjonalizm...”

Medale imienia profesora Bronis∏awa Koskowskiego otrzymali:
mgr farm. Tadeusz Biernatmgr farm. Tadeusz Biernatmgr farm. Tadeusz Biernatmgr farm. Tadeusz Biernatmgr farm. Tadeusz Biernat

mgr farm. Artur Komskimgr farm. Artur Komskimgr farm. Artur Komskimgr farm. Artur Komskimgr farm. Artur Komski
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Powiat
kroÊnieƒski

Powiat
kroÊnieƒski

Aptekarze: 109
Apteki: 64

Miasto Krosno
Aptekarze: 69
Apteki: 36

Miesiàcznica roczna/„srebrniki Judasza”
(Viola dacica)
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Otwarte dla wszystkich cz∏onków POIA, zebrania z udzia∏em przedstawicieli
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Podkarpackiego Oddzia∏u
Wojewódzkiego NFZ, zawsze cieszà si´ wysokim zainteresowaniem Aptekarzy.

Cz∏onkowie POIA biorà te˝ udzia∏ w ogólnopolskich dzia∏aniach charytatywnych.
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Powiat leski

Powiat leski
Aptekarze: 14

Apteki: 6

Miasto Lesko
Aptekarze: 10
Apteki: 4

Lilia z∏otog∏ów
(Lilium martagon)
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Na zjazdach i spotkaniach jest okazja wyjaÊniç wszystkie szczegó∏y pracy PORA .....

...oraz przekazaç podzi´kowania za d∏ugoletnià prac´. 17 maja 2013 r. statuetk´
pi´çdziesi´ciolecia czynnej pracy w zawodzie odbiera mgr farm. Lucyna Ratajczak.
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Powiat le˝ajski

Powiat
le˝ajski

Aptekarze: 30
Apteki: 18

Miasto
Le˝ajsk
Aptekarze: 17
Apteki: 10

Azalia pontyjska/ró˝anecznik ˝ó∏ty
(Rhododendron luteum)
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A dzia∏o si´ to w obecnoÊci Dyrektorów wi´kszoÊci muzeów farmaceutycznych
w Polsce: w Warszawie, Krakowie, Wroc∏awiu, ¸odzi ...

Kolejne spotkanie w Sanoku. Podzi´kowaliÊmy Burmistrzowi Wojciechowi Blechar-
czykowi i Dyrektorowi Jerzemu Ginalskiemu za tak ˝yczliwe przyj´cia Aptekarzy.
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Powiat
lubaczowski

Powiat
lubaczowski

Aptekarze: 25
Apteki: 19

Miasto
Lubaczów
Aptekarze: 16
Apteki: 9

Czosnek siatkowaty
(Allium victorialis)
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W Rzeszowie odby∏y si´ te˝ dwie, bardzo ciekawe, konferencje, z udzia∏em GoÊci
krajowych i zagranicznych.

Tym razem to przedstawiciele samorzàdu aptekarskiego goÊcili na sesji naukowej,
zorganizowanej przez Urzàd M. Jas∏a; Podkarpackà Szko∏´ Wy˝szà; Naukowà
Fundacj´ Polpharmy i Fundacj´ PGNiG im. Ignacego ¸ukasiewicza.
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Powiat
∏aƒcucki

Powiat
∏aƒcucki

Aptekarze: 40
Apteki: 26

Miasto ¸aƒcut
Aptekarze: 25
Apteki: 13

Modrzewie
(Larix)
Wydrze
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Aptekarze podkarpaccy sà w kontakcie z Fundacjà Pomó˝ i Ty.

Muzeum Podkarpackie w KroÊnie zorganizowa∏o sesje naukowà poÊwi´conà „temu,
który wydosta∏ Êwiat∏o z ziemi” a Muzeum w Baranowie Sandomierskim zaprezen-
towa∏o eksponaty zwiàzane z historià farmacji.
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Powiat
mielecki

Powiat
mielecki

Aptekarze: 68
Apteki: 44

Miasto Mielec
Aptekarze: 59
Apteki: 30

Wawrzynek wilcze∏yko
(Daphne mezereum)
Cyranka
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Kolejny zjazd, kolejne problemy do omówienia i wyjaÊnienia – nigdy ich nie brakuje.

Biuletyny rocznika 2014 przynosi∏y omówienia najcenniejszych „ksiàg aptekarskich”,
pomocnych w pracy naszych poprzedników w zawodzie.
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Powiat
ni˝aƒski

Powiat
ni˝aƒski

Aptekarze: 26
Apteki: 19

Miasto Nisko
Aptekarze: 14
Apteki: 8

Wid∏ak
(Lycopodium)
Imielity ¸ug
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Pi´çdziesiàt lat pracy w zawodzie Êwi´towali mgr farm. Jerzy Fila i mgr farm.
Wiktoria Rudy

Cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej sà wÊród najlepszych
specjalistów i najlepszych kierowników specjalizacji.
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Powiat
przemyski

Powiat
przemyski

Aptekarze: 82
Apteki: 47

Miasto
PrzemyÊl
Aptekarze: 73
Apteki: 39

Szachownica kostkowa
(Fritillaria meleagris)
Starzawa
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Najwi´ksze wydarzenie w dzia∏alnoÊci naukowej samorzàdu – Mi´dzynarodowa
Konferencja Naukowa „Kultura Uzdrowiskowa w Europie”. Odby∏a si´ w Sanoku,
goÊci∏a wielu uczestników z kilku krajów Europy a tak˝e z Turcji. GoÊcie mieli okazj´
zapoznaç si´ z muzeami sanockimi, uzdrowiskami podkarpackimi jak równie˝
spróbowaç „regionalnego jad∏a”.
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Powiat
przeworski

Powiat
przeworski
Aptekarze: 26

Apteki: 22

Miasto
Przeworsk
Aptekarze: 14
Apteki: 11

K∏okoczka po∏udniowa
(Staphylea pinnata)
Husówka
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Z ràk najwy˝szych w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, przedstawiciele POIA
otrzymali:

- odznak´ Za zas∏ugi dla ochrony zdrowia – mgr El˝bieta Zwoliƒska
- Medal im. B. Koskowskiego – mgr farm. Ma∏gorzata Wróbel

- Tytu∏ Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci – dr n. farm. Lucyna Samborska
- Tytu∏ Mecenasa Samorzàdu Aptekarskiego – Ryszard Jarosz
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Powiat ropczycko
- s´dziszowski

Powiat
ropczycko

- s´dziszowski
Aptekarze: 34

Apteki: 20

Miasto
Ropczyce
Aptekarze: 14
Apteki: 8

Zawilec
(Anemone)
Szwajcaria Ropczycka

Miasto
S´dziszów M∏p.
Aptekarze: 13
Apteki: 7
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Rzeszów

Dàb szypu∏kowy
Lisia Góra

Miasto Rzeszów
Aptekarze: 236
Apteki: 102
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Powiat
rzeszowski

Powiat
rzeszowski
Aptekarze: 46

Apteki: 28

Bagno zwyczajne
(Rhododendron tomentosum)
Brodoszurki
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KODEKS  ETYKI  APTEKARZA  RZECZPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Kodeks Etyki Aptekarza RP okreÊla, co jest w zawodzie istotne, po˝àdane, dobre,
moralne i s∏uszne, a co naganne...

...zainteresowanie Aptekarza problemami odpowiedzialnej etyki biznesu
aptekarskiego powinno mieç w zawodzie wi´ksze naukowe i praktyczne

zastosowanie i znaczenie.
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Powiat
      sanocki

Powiat
sanocki

Aptekarze: 53
Apteki: 33

Miasto Sanok
Aptekarze: 43
Apteki: 24

Buki
Buczyna w Waƒkowej
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KODEKS  ETYKI  APTEKARZA  RZECZPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Cz´Êç ogólna

Art. 1

Aptekarza obowiàzujà, wypracowane przez pokolenia, zasady etyki ogólnoludzkiej

.............................................................................................

Naruszeniem godnoÊci zawodu jest w szczególnoÊci ka˝de zachowanie
Aptekarza, które wykracza poza dobro nadrz´dne, jakim jest dobro pacjenta –
jednostki jedynej i niepowtarzalnej

Art. 5

       Znajàc wag´ swego zawodu, Aptekarz dba o budowanie i autorytet samorzàdu
zawodowego



Powiat
      stalowowolski

Powiat
stalowowolski

Aptekarze: 63
Apteki: 43

Miasto
Stalowa Wola
Aptekarze: 56
Apteki: 34

Kotewka orzech wodny
Pniów

43
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www.parki.epodkarpacie.com
www.zielonepodkarpacie.pl



Powiat
strzy˝owski

Powiat
strzy˝owski
Aptekarze: 29

Apteki: 17

Miasto Strzy˝ów
Aptekarze: 17
Apteki: 6

Tojad mocny
Góra Che∏m

45



ALABASTER – ¸opuszka Wielka
SIARKA – Machów, Grzybów, Piaseczno

REALGAR – okolice Baligrodu
PSYLOMELAN – okolice Sanoka

ROPA NAFTOWA – od M´ciny w Nowosàdeckim, a˝ po Kosów na Huculszczyênie

46



Powiat
tarnobrzeski

Powiat
tarnobrzeski

Aptekarze: 61
Apteki: 35

Miasto
Tarnobrzeg
Aptekarze: 44
Apteki: 22

Pa∏ka wodna
Stawy

47
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WÑ˚ ESKULAPA   Zamenis longissimusWÑ˚ ESKULAPA   Zamenis longissimusWÑ˚ ESKULAPA   Zamenis longissimusWÑ˚ ESKULAPA   Zamenis longissimusWÑ˚ ESKULAPA   Zamenis longissimus

W Bieszczadach i Beskidzie Niskim ˝yje najwi´kszy w naszym kraju wà˝
– gdy zaskroniec, ˝mija czy gniewosz majà d∏ugoÊç kilkudziesi´ciu
centymetrów, wà˝ Eskulapa mo˝e osiàgnàç dwa metry d∏ugoÊci. Jest jednym
z najrzadszych „zabytków” naszej przyrody ze Êwiata zwierzàt, byç mo˝e
˝yje tych zwierzàt tylko oko∏o 200 sztuk. Jak ka˝dy wà˝ jest ciep∏olubny,
pe∏ni´ aktywnoÊci wy-
kazuje dopiero gdy
s∏oƒce ogrzeje pod∏o˝e.
Ma dodatkowe w sto-
sunku do innych pe∏-
zajàcych talenty – umie
wspinaç si´ na elemen-
ty pionowe i przemie-
szczaç si´ po z ga∏´zi na
ga∏àê  pokonujàc kolej-
ne drzewa. Rozmna˝a
si´ w kopcach l´go-
wych, z jaj zniesionych
przez samic´ w pod-
wy˝szonej temperaturze rozk∏adajàcego si´ siana, liÊci, ga∏´zi w stercie
kamieni, czy ruin starych budynków, czasem przygotowanych specjalnie jako
stanowisko l´gowe, niejednokrotnie zanotowane przez GPS na mapach
cyfrowych.  Bardzo ciekawy materia∏ o tym zwierz´ciu zawarty jest na stronie
internetowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie www. iop.krakow.pl/
eskulap – warto poczytaç, szczególnie aptekarze podkarpaccy powinni znaç
swojego „sàsiada”.

Te dziwne i niepokojàce zwierz´ta wielokrotnie
wyst´powa∏y w mitologiach i religiach Êwiata. Majà
ciekawà w∏aÊciwoÊç „zmiany skóry”, linienia, a to
symbolizowa∏o odradzanie si´, samoodnow´ ˝ycia.
Do dzisiaj symbolem sztuki lekarskiej jest laska
Eskulapa (Aesculapius caducifer) i sztuki farmaceu-
tycznej – kielich Higiei.

Eskulap przez Greków zwany Asklepiosem, by∏
synem boga Apollina i nimfy Koronis. Sam by∏ ojcem
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wielu dzieci, z których najbardziej znane to
Higiea w∏aÊnie, Panakeja, internista Machaon
i chirurg Podalejrios. Matkà tych uzdrowicieli
by∏a kojàca ból Epione. Legenda mówi, ˝e
wykszta∏cony w sztuce lekarskiej przez
centaura Chirona, Asklepios udusi∏ w´˝a.
Do martwego gada podpe∏znà∏ jego pobraty-
miec i wsunà∏ mu do pyska zio∏o, które
sprawi∏o powrót do ˝ycia zwierz´cia. Askle-
pios zdo∏a∏ wyrwaç cz´Êç tej roÊliny, zidentyfi-
kowaç jà i wykorzystywaç do wskrzeszania
zmar∏ych. T́  umiej´tnoÊç wykaza∏ podczas
praktyki lekarskiej na okr´cie Argona, stàd
jego przydomek Soter. Te zdolnoÊci wzbu-
dzi∏y niepokój Hadesa, który zaniepokoi∏ si´,
˝e w jego królestwie nikt nie pozostanie.
Skarga Hadesa do Zeusa spowodowa∏a, ˝e

Zeus zabi∏ piorunem Asklepiosa i przemieni∏ w gwiazdozbiór W´˝ownika.
Na greckiej wyspie Kos znajduje si´ jeden z asklepiejonów, miejsc

kszta∏cenia lekarzy, pe∏niàcych jednoczeÊnie funkcje szpitali i sanatoriów.
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