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Szanowni Paƒstwo, Kole˝anki i Koledzy,
oddajemy „do ràk Paƒstwa” pierwszy w bie˝àcym
roku numer kwartalnika Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej i pierwszy w nowej formule, stàd ten
cudzys∏ów w pierwszym zdaniu. Âwiat zmienia swój
obraz, zmienia si´ wobec tego równie˝ informacja,
a raczej jej noÊniki. By∏y papirusy, by∏y inkunabu∏y, wielkie ksi´gi i ma∏e ulotki.
WydawaliÊmy do tej pory nasz Biuletyn w formie
tradycyjnej, broszury drukowanej. Od bie˝àcego roku
chcemy zmieniç to na publikacj´ na stronie internetowej biuro@poia.pl . Taka
zmiana spowodowana jest nie tylko kosztami, jakie ponosimy wszyscy,
cz∏onkowie podkarpackiej izby aptekarskiej, jest to dostosowanie si´ do preferencji czasów obecnych. Coraz bardziej popularne jest przeglàdanie stron
internetowych zamiast papierowych. Jest to niewàtpliwie du˝a zmiana, sà
jeszcze osoby „kochajàce” tradycyjne media. W przypadku braku kontaktu
z biuletynem papierowym, prosimy o powiadomienie o swojej „t´sknocie”
Biura Izby, postaramy si´ spe∏niç ˝yczenie.
A przechodzàc do spraw bie˝àcych – prosz´ o wnikliwe zapoznanie si´
z pismem Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Ministra Zdrowia w sprawie
zakazu posiadania wi´cej ni˝ 1 % aptek przez jednego w∏aÊciciela, prosz´
czytaç je w kontekÊcie dyskusji, jakie prowadzone sà na ró˝nych spotkaniach.
Prosz´ te˝ o wnikliwe zapoznanie si´ z Ankietà przygotowanà i publikowanà
na stronie www.nia.org.pl, prawid∏owe wype∏nianie i przesy∏anie powinno
przyczyniç si´ do prawid∏owego zapewnienia dost´pnoÊci niektórych leków
refundowanych.
Dyrektor Narodowego Centrum Krwi prosi o przestrzeganie zasad zaopatrywania w leki Honorowych Zas∏u˝onych Dawców; Prezes URPL, WMiPB
informuje o zmianie kategorii dost´pnoÊci leków, o koniecznoÊci zg∏aszania
niepo˝àdanych dzia∏aƒ produktów leczniczych a tak˝e o akcjach „Lek bezpieczny” i „Czytaj ulotki”.
Niewàtpliwie otrzymaliÊcie Paƒstwo komunikaty producentów w sprawie
zminimalizowania dzia∏aƒ niepo˝àdanych niektórych leków, ale te˝ warto si´
z tymi wiadomoÊciami zapoznaç.
Wi´kszoÊç Kolegów ma ju˝ w swoich placówkach Farmakope´ Polskà
wydanie X – jeÊli nie, przypominamy o takim obowiàzku.
Przekazujemy, jak zawsze treÊç poruszanych na posiedzeniach zagadnieƒ
zwiàzanych z pracà samorzàdu, zach´camy do bie˝àcego korzystania z aktualnoÊci naszej strony.
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Gratulujemy naszej Kole˝ance, mgr farm. Annie Wojnar z Krosna,
uzyskania presti˝owego wyró˝nienia w Êrodowisku farmaceutycznym – tytu∏u
Anio∏a Farmacji.
Wszystkim Delegatom przypominamy o, ostatnim w VI Kadencji, XXXI
Okr´gowym Zjeêdzie Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
wszystkich Kolegów zapraszamy na zebranie w dniu 18 czerwca 2015 r.,
wybierzemy podczas tego zebrania delegatów na kolejnà kadencj´ samorzàdu.

Z powa˝aniem
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska

NACZELNA IZBA APTEKARSKA
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O PROBLEMACH FARMACJI SZPITALNEJ

O problemach Farmacji Szpitalnej
na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia
Z inicjatywy prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr. Grzegorza Kucharewicza i koordynatora Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA Dariusza
Smoliƒskiego 10 lutego 2015 r. odby∏o si´ spotkanie w Ministerstwie Zdrowia.
Stron´ rzàdowà reprezentowali: dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji Artur Fa∏ek oraz wicedyrektor tego departamentu Ma∏gorzata
Szelachowska. W imieniu samorzàdu aptekarskiego w spotkaniu uczestniczyli:
prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz, wiceprezes NRA dr Marek J´drzejczak
i przedstawiciele farmaceutów szpitalnych – koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej NRA mgr farm. Dariusz Smoliƒski i mgr farm. Pawe∏ Piotrowski.
Podczas spotkania omówiono najwa˝niejsze problemy nurtujàce Êrodowisko farmaceutów szpitalnych, a tak˝e przedstawiono stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych dotyczàce farmacji szpitalnej.
Przedmiotem rozmów by∏y mi´dzy innymi nast´pujàce zagadnienia:
1. Brak minimalnych norm zatrudnienia w aptekach szpitalnych i zak∏adowych.
Przy aktualnej obsadzie farmaceutów pracujàcych w szpitalach nie mo˝na
realizowaç ustawowych czynnoÊci w aptekach szpitalnych. Liczba zatrudnionych w nich farmaceutów musi byç skorelowana z iloÊcià ∏ó˝ek szpitalnych.
2. Doprecyzowaniem regulacji dotyczàcych funkcjonowania dzia∏ów farmacji
szpitalnej.
3. Prawne zagwarantowanie mo˝liwoÊci wglàdu przez farmaceut´ pracujàcego w szpitalu do dokumentacji medycznej pacjenta w celu w∏aÊciwego
stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
4. Projekt rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny
pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytotoksycznych w zak∏adach opieki zdrowotnej.
5. Nowelizacja rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kodów identyfikacyjnych oraz szczegó∏owego sposobu ich nadawania.

EUGENIUSZ JAROSIK
Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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ANKIETA

Ankieta – informacja z aptek na temat braków
dost´pnoÊci do produktów leczniczych
zarejestrowanych na terenie RP.
ANKIETA - informacja < - „kliknij”
Kole˝anki i Koledzy !
Farmaceuci i aptekarze aptek ogólnodost´pnych, aptek szpitalnych
i punktów aptecznych,
Szanowni Paƒstwo,
Zapraszam do uczestnictwa w przekazywaniu informacji do Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczàcej braków i dost´pnoÊci do produktów
leczniczych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Otrzymane w ten sposób informacje b´dà sukcesywnie przekazywane do Ministerstwa Zdrowia oraz do G∏ównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Z góry dzi´kujàc za Paƒstwa aktywnoÊç
z uszanowaniem
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej
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NARODOWE CENTRUM KRWI
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URPL WMiPB
„KAMPANIE”
LEK BEZPIECZNY

Ogólnopolska Kampania „LEK BEZPIECZNY”
Polska jest szóstym co do wielkoÊci rynkiem zbytu leków w Europie; popyt
na leki systematycznie roÊnie; w ciàgu kilkunastu lat zanotowano prawie
czterokrotny jego wzrost w uj´ciu wartoÊciowym. Lubimy si´ leczyç – pod
wzgl´dem liczby opakowaƒ przypadajàcych na g∏ow´ statystycznego mieszkaƒca zajmujemy po Francji drugie miejsce w Europie.
W zwiàzku z nie najlepszà dost´pnoÊcià us∏ug medycznych cz´sto leczymy
si´ sami, kupujàc w aptece leki bez recepty (OTC; ang. „over the counter”);
dosyç powszechne jest tak˝e zjawisko wykorzystywania leków zaordynowanych nam uprzednio przez lekarza, które przechowujemy w domowych
apteczkach.
Wiek XX i XXI – to niewàtpliwie ogromny post´p w farmakoterapii wielu
schorzeƒ; wprowadzane sà do obrotu nowe leki, cz´sto o silnym i bardzo
silnym dzia∏aniu, wymagajàce zarówno od lekarzy jak i pacjentów rygorystycznego przestrzegania procedur terapeutycznych, jak te˝ wnikliwej obserwacji
dzia∏aƒ niepo˝àdanych i interakcji (wzajemnych oddzia∏ywaƒ mi´dzy jednoczeÊnie stosowanymi lekami).
Rodzi si´ wi´c pytanie: czy wspó∏czesne leki sà lekami bezpiecznymi?
Odpowiedê jest stosunkowo prosta: tak, wszystkie leki dopuszczone do obrotu
w Polsce sà preparatami dok∏adnie przebadanymi, a wi´c z za∏o˝enia
bezpiecznymi. Jednak jest to jedna strona medalu. Drugà, niemniej wa˝nà,
jest umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ lekiem, czyli bezpieczna terapia. I tu jest
wiele do zrobienia. Cz´sto lek niew∏aÊciwie stosowany, a nawet êle
przechowywany, mo˝e staç si´ êród∏em wyst´powania fatalnych dla pacjenta
zdarzeƒ.
Wn´trze apteki z personelem i „groênà” kasà.
Urzàd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stojàc na stra˝y interesów Pacjenta postanowi∏ zainicjowaç Kampani´ Spo∏ecznà „Lek Bezpieczny”, majàcà na celu:

24

BIULETYN 1(228/2015)

- uÊwiadomienie spo∏eczeƒstwu zasad bezpiecznego stosowania leków;
- przeciwdzia∏anie nieuzasadnionemu nadu˝ywaniu leków;
- wyeliminowanie stosowania leków pochodzàcych z nielegalnych êróde∏, b´dàcych poza oficjalnym obiegiem farmaceutycznym, nie dopuszczonych do
obrotu przez Urzàd;
- uwra˝liwienie pacjentów na mo˝liwoÊç wyst´powania dzia∏aƒ niepo˝àdanych zwiàzanych z terapià;
- uÊwiadomienie zagro˝eƒ wynikajàcych z interakcji leków, w tym tak˝e interakcji leków i ˝ywnoÊci oraz suplementów diety.
SkutecznoÊç naszej Kampanii niepomiernie wzroÊnie, jeÊli media, obdarzone
przecie˝ ogromnym zaufaniem spo∏ecznym, zechcà si´ aktywnie w∏àczyç do
jej upowszechniania. Kampania nie ma charakteru jednorazowej akcji – zdajemy sobie spraw´, ˝e powinna byç d∏ugoterminowym zadaniem o wieloletnim
nawet przebiegu.
Zach´camy wi´c Paƒstwa goràco, abyÊcie przy∏àczyli si´ do nas; ze swojej
strony gwarantujemy udost´pnianie pe∏nej, êród∏owej i obiektywnej informacji
o lekach, pozbawionej elementów taniej sensacji. Na poczàtek pozwalamy
sobie za∏àczyç do wykorzystania (za podaniem êród∏a) artyku∏ przedstawiajàcy
problem interakcji leków.
JesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji
Z wyrazami g∏´bokiego szacunku
mgr farm. Grzegorz Cessak
Prezes Urz´du
Dr n. med. Wojciech ¸uszczyna
Koordynator Kampanii „Lek Bezpieczny”
e-mail:rzecznik @ urpl.gov.pl

ULOTKA
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Decyzje Prezesa Urz´du dotyczàce zmiany kategorii
dost´pnoÊci z Rp na OTC dla nast´pujàcych
produktów leczniczych: wi´cej w za∏àczniku.
Zgodnie z ustaleniami Urzàd Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazuj´ kopie decyzji Prezesa
Urz´du dotyczàce zmiany kategorii dost´pnoÊci z Rp na OTC dla nast´pujàcych
produktów leczniczych:
1. Alcric Deslo Active.
2. Migea.
3. Elofcn.
4. Meloxilek Activ,
5. Otinuni,
6. Ilelicid C on troi.
7. Rostil.
W za∏àczeniu przekazujemy obowiàzujàce wzory ulotek informacyjnych
dla pacjenta do wy˝ej wyszególnionych produktów leczniczych.

KOMUNIKAT
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Komunikat do fachowych pracowników
ochrony zdrowia RAPISCAN i WALPROINIAN
informacja URPL, WMiPB
Rapiscan (regadenozon) – Nowe wa˝ne wskazówki majàce na celu zminimalizowanie ryzyka incydentu mózgowo-naczyniowego i wyd∏u˝enia napadów
drgawkowych wywo∏anych przez Rapiscan po podaniu aminofiliny
Szanowni Paƒstwo,
Firma Rapidscan Pharma Solutions w uzgodnieniu z Europejskà Agencjà Leków
i Urz´dem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie poinformowaç Paƒstwa o wa˝nej aktualizacji
informacji o bezpieczeƒstwie stosowania produktu leczniczego Rapiscan (regadenozon).
Podsumowanie:
Incydent mózgowo-naczyniowy
* Zg∏aszano incydenty mózgowo-naczyniowe, niektóre z nich obserwowano
po klinicznie istotnym podwy˝szeniu ciÊnienia t´tniczego krwi, ci´˝kim niedociÊnieniu lub nasileniu migotania przedsionków, które nast´powa∏y po
podaniu regadenozonu.
* Nale˝y rozwa˝yç opóênienie podania regadenozonu u pacjentów z niewyrównanym nadciÊnieniem.
* Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç u pacjentów z migotaniem przedsionków w wywiadzie lub u pacjentów z grupy ryzyka ci´˝kiego niedociÊnienia.
* Nie podawaç regadenozonu pacjentom z ci´˝kim niedociÊnieniem.
Wyd∏u˝enie napadu drgawkowego wywo∏anego podaniem regadenozonu
po podaniu aminofiliny
* Zg∏aszano napady drgawkowe wywo∏ane podaniem regadenozonu, które
by∏y wyd∏u˝one po podaniu aminofiliny.
* Nie zaleca si´ stosowania aminofiliny w celu przerwania napadu drgawkowego spowodowanego podaniem produktu Rapiscan
* Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç rozwa˝ajàc podawanie regadenozonu u pacjentów z napadami drgawkowymi lub innymi czynnikami ryzyka w wywiadzie
np. równoczeÊnie stosowane leki obni˝ajàce próg wystàpienia napadów
drgawkowych.
KOM. BEZPIECZE¡STWA
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Walproinian: ryzyko zaburzeƒ rozwoju dziecka b´dàcych wynikiem przebiegu
cià˝y
Produkty lecznicze zawierajàce walproinian: ryzyko zaburzeƒ rozwoju dziecka
b´dàcych wynikiem przebiegu cià˝y
22 grudnia 2014
Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,
Celem tego pisma jest poinformowanie w uzgodnieniu z Europejskà Agencjà
Leków (EMA) oraz Urz´dem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych o wa˝nych, nowych informacjach oraz
o rozszerzonych ostrze˝eniach dotyczàcych bezpieczeƒstwa stosowania leków
zawierajàcych walproinian, b´dàcych wynikiem zakoƒczenia przeglàdu o zasi´gu europejskim.
Podsumowanie
* U dzieci nara˝onych w ˝yciu p∏odowym na walproinian istnieje wysokie
ryzyko powa˝nych zaburzeƒ rozwojowych (do 30-40% przypadków) i (lub)
wrodzonych wad rozwojowych (w oko∏o 10% przypadków).
* Walproinianu nie nale˝y przypisywaç dzieciom p∏ci ˝eƒskiej, nastolatkom
p∏ci ˝eƒskiej, kobietom w wieku rozrodczym lub kobietom ci´˝arnym, chyba
˝e inne metody leczenia nie sà skuteczne lub nie sà tolerowane.
* Leczenie walproinianem musi byç rozpocz´te i nadzorowane przez lekarza
specjalizujàcego si´ w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej.
* Nale˝y ostro˝ne wywa˝yç korzyÊci leczenia walproinianem w stosunku do
zagro˝eƒ przy pierwszym przepisaniu walproinianu, w rutynowych kontrolach leczenia, gdy dziecko p∏ci ˝eƒskiej osiàga wiek dojrzewania oraz gdy
kobieta planuje cià˝´ lub zajdzie w cià˝´.
* Nale˝y upewniç si´, ˝e wszystkie pacjentki sà poinformowane i rozumiejà:
- zagro˝enia zwiàzane ze stosowaniem walproinianu w cià˝y; potrzeb´
stosowania skutecznej antykoncepcji; potrzeb´ regularnej kontroli leczenia;
- potrzeb´ niezw∏ocznej konsultacji, jeÊli pacjentka planuje cià˝´ lub zajdzie
w cià˝´.
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Cel op∏aty

WysokoÊç op∏aty

Zezwolenia na prowadzenie
punktu aptecznego
punktu aptecznego
Zmiany zezwolenia
na prowadzenie
punktu aptecznego
Zezwolenia na
prowadzenie apteki
Zmiany zezwolenia
na prowadzenie apteki
Op∏ata na podstawie
art. 10 ustawy z dnia 10 lipca
2008r. o zmianie ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz zmianie
innych ustaw

1.800,00 z∏

900,00 z∏

Nr rachunku

Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny w Rzeszowie
24 1010 1528 0007 8122
3100 0000

8.750,00 z∏
1.750,00 z∏

40,00 z∏

Op∏ata skarbowa od udzielenia
pe∏nomocnictwa lub prokury

17,00 z∏

Urzàd Miasta Rzeszowa
17 1020 4391 2018 0062 0000
0423

Op∏ata skarbowa za wydanie
innej decyzji administracyjnej

10,00 z∏

Urzàd Miasta Rzeszowa
17 1020 4391 2018 0062 0000
0423

30

BIULETYN 1(228/2015)

Posiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 18 listopada 2014 r., w siedzibie Biura POIA, odby∏o si´ posiedzenie
Prezydium PORA prowadzone przez Prezesa, dr Lucyn´ Samborskà.
G∏ównym punktem, który omówili cz∏onkowie Prezydium PORA by∏a
informacja Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej POIA odnoÊnie przebiegu
dzia∏aƒ w stosunku do cz∏onków POIA, którzy nie zakoƒczyli II okresu szkolenia
ciàg∏ego (lata 2004-2008 oraz 2009-2013). Podkarpacka Okr´gowa Rada
Aptekarska na posiedzeniu w dniu 29 wrzeÊnia br., przekaza∏a list´ osób,
które nie dope∏ni∏y obowiàzku zg∏oszenia swych certyfikatów i zaÊwiadczeƒ
dotyczàcych uzyskania odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych. W tej
grupie znaleêli si´ farmaceuci, którzy nie zakoƒczyli I i II okresu szkoleniowego
i nie z∏o˝yli wniosku o przed∏u˝enie mo˝liwoÊci szkolenia (6 osób); w kolejnej
grupie tych, którzy równie˝ nie zaliczyli I okresu, w II-gim uzyskali zbyt ma∏à
liczb´ punktów i nie z∏o˝yli wniosku znalaz∏y si´ 4 osoby; w trzeciej, 5-osobowej
grupie, znaleêli si´ ci, którzy zaliczyli I okres szkolenia ale nie zg∏osili ˝adnych
uzyskanych w II okresie certyfikatów ani wniosku o przed∏u˝enie. W chwili
obecnej Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej zakoƒczy∏ zbieranie wyjaÊnieƒ magistrów farmacji z pierwszej grupy, w najbli˝szym czasie zostanà
skierowane do Sàdu Aptekarskiego wnioski o ukaranie.
Kolejnym punktem porzàdku obrad by∏a dyskusja, majàca na celu opracowanie w∏aÊciwej procedury, poprzedzajàcej wydanie r´kojmi dla kierownika
apteki. Od chwili, gdy sk∏adka cz∏onkowska POIA jest równa dla wszystkich
wykonujàcych zawód aptekarza, farmaceuta sam b´dzie zobowiàzany wykazaç nieprzerwanà prac´ w ciàgu pi´ciu lat koniecznych dla spe∏nienia warunków Prawa Farmaceutycznego w chwili obejmowania funkcji kierownika
apteki.
Podczas obecnoÊci mgr farm. Anny PliÊ-Grymanowskiej, Naczelnika Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ omówiono wst´pnie tematyk´ zaga-nieƒ
i pytaƒ przekazanych przez aptekarzy na spotkaniu w dniu 21 listopada br.
By∏y to, m.in., kwestie op∏at rycza∏towych za leki z∏o˝one w Êwietle nowelizacji rozporzàdzenia w sprawie recept lekarskich; prawid∏owej realizacji
recept, szczególnie dla pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami oraz kwesti´
wskazywania przez lekarzy przekraczania maksymalnych dawek leków,
przepisywanych przez lekarzy na receptach. Jest to zagadnienie, które omawia
w chwili obecnej Farmakopea Polska a nie rozporzàdzenie Ministra Zdrowia.
Cz∏onkowie Prezydium zostali zapoznani z zawiadomieniami Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej o przekazaniu do Sàdu Aptekarskiego wnio-
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sków o ukaranie za nieprawid∏owà dzia∏alnoÊç aptekarzy, zwiàzanà z tzw.
∏aƒcuchem odwróconym oraz niezgodnym z prawem powadzeniem apteki.
W zwiàzku z koniecznoÊcià prawid∏owego ustalenia liczby delegatów
w kolejnej kadencji PORA, co nastàpi w dniu 30 kwietnia 2015 r., wa˝nym
elementem pracy Biura POIA sta∏o si´ ustalenie liczby osób, które w chwili
obecnej nie zg∏osi∏y swego miejsca wykonywania zawodu a ponadto brak
z nimi kontaktu (nieaktualne miejsca zamieszkania oraz numery telefonów.
Biuro POIA równie˝ otrzyma∏o zadanie sporzàdzenia wykazu osób nie regulujàcych w terminie sk∏adek cz∏onkowskich powy˝ej jednego roku, w celu
przekazania takiego wykazu pod obrady PORA z wnioskiem o skierowanie
szczególnie drastycznych przypadków do egzekucji komorniczej.
Na posiedzeniu zosta∏a podj´ta decyzja o podsumowaniu spraw zwiàzanych z organizacjà zjazdów i zebraƒ aptekarskich w roku 2015. Zebrani
przyj´li projekt regulaminu, który zostanie przekazany do ostatecznej decyzji
Rady Aptekarskiej i skierowany pod obrady Zjazdu Delegatów celem zatwier-

dzenia.
LMC
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Posiedzenie Prezydium
i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 16 grudnia br., w siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie, odby∏o si´ ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium PORA oraz Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej. Obydwa posiedzenia prowadzi∏ dr n. farm. Aleksander Czarniawy, Zast´pca Prezesa PORA.
W obradach PORA uczestniczy∏a mgr farm. Monika Urbaniak, Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Rzeszowie.
Zebrani omówili sytuacj´ szkolenia cz∏onków POIA w dwóch aspektach:
szkoleƒ ciàg∏ych, do których obowiàzani sà wszyscy farmaceuci wykonujàcy
zawód w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz szkoleƒ specjalizacyjnych dla wszystkich magistrów farmacji. W pierwszym szkoleniu bierze
udzia∏ przewa˝ajàca grupa aptekarzy, zakoƒczony zosta∏ ju˝ pierwszy i drugi
okres edukacyjny, rozpocz´ty w 2004 r. i 2009 r. Wi´kszoÊç uczestników
rozpocz´∏a ju˝ trzeci okres edukacyjny. Pozostaje grupa osób, którzy z∏o˝yli
proÊby i otrzymali zgod´ na przed∏u˝enie szkolenia o 12 i 24 miesiàce. Biuro
POIA poinformuje farmaceutów, którzy nie zakoƒczà okresu edukacyjnego
do 31 grudnia 2014 r. (przed∏u˝enia 12-stomiesieczne i szkolenia rozpocz´te
w 2010 r.) o gro˝àcych konsekwencjach braku przed∏o˝enia zaÊwiadczeƒ
o zakoƒczeniu kolejnego cyklu szkoleƒ. Inaczej przebiega uzyskiwanie tytu∏u
specjalisty – Rzeszów nie posiada oÊrodka akademickiego, który móg∏by
prowadziç szkolenia specjalizacyjne. Z ró˝nych wzgl´dów, w tym równie˝
finansowych (zast´pstwo w aptekach jednoosobowych, dojazd do miast
uniwersyteckich) uzyskiwanie tytu∏u specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej
nie jest „popularne”. Niemniej jednak cz∏onkowie PORA zgodzili si´, ˝e taki
awans zawodowy by∏by bardzo po˝àdany, chocia˝by dla podnoszenia rangi
zawodu farmaceuty.
Podj´to uchwa∏y w sprawie wydania nowego dokumentu w miejsce
utraconego; przed∏u˝enia okresu szkoleƒ o 24 miesiàce dla dwóch osób
z rocznika 2010; zmiany wzoru kwestionariusza dla kandydata na kierownika
apteki (za∏àcznik do uchwa∏y nr 25/VI/2013) oraz przyj´cia projektu regulaminu
zebrania wyborczego.
Korzystajàc z obecnoÊci Wojewódzkiego Inspektora, mgr M. Urbaniak,
omówiono zagadnienia dotyczàce najnowszych zmian prawnych dotyczàcych
aptekarzy i aptek. Wszystkie akty prawne, w ich pe∏nym brzmieniu umieszczone sà na stronie internetowej www.poia.pl w dziale „Akty prawne”. Bardzo
prosimy wszystkich Kolegów o zapoznanie si´ z ich treÊcià. Dodatkowo, mgr
M. Urbaniak poinformowa∏a cz∏onków Rady o niedopuszczalnych procedu-
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rach, jakie w chwili obecnej zosta∏y stwierdzone w obrocie towarowym
w aptekach. Dotyczy to przede wszystkim sprzeda˝y „apteka aptece” leków
dopuszczonych do obrotu dermokosmetyków oraz suplementów diety. Apteka
ma prawo zaopatrzenia si´ w dozwolone preparaty jedynie w hurtowni farmaceutycznej, nie mo˝e wystawiaç faktur sprzeda˝y dla innych podmiotów prowadzàcych obrót takimi preparatami.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym w obecnoÊci inspektora by∏a sprawa
reprezentacji przedsi´biorcy przez kierownika apteki. Na ten problem zwracana
jest uwaga kandydatów na kierowników aptek – z chwilà podpisania upowa˝nienia do reprezentowania przedsi´biorcy, kierownik staje si´ przedsi´biorcà
ze wszystkimi uprawnieniami, w tym koniecznoÊcià udost´pnienia dokumentów apteki oraz podpisu protoko∏u kontroli.
Zapad∏o te˝ postanowienie, ˝e podczas nieobecnoÊci ustanowionego
kierownika apteki powy˝ej 30 dni, magister farmacji, który b´dzie pe∏ni∏ jego
obowiàzki, przechodzi pe∏nà procedur´ uzyskiwania r´kojmi.
Ponadto Inspektor Farmaceutyczny zwróci∏a uwag´ na obecnoÊç
w aptekach termometrów i higrometrów, przekazywanych jako gad˝ety
reklamowe przez przedstawicieli firm farmaceutycznych, pozbawionych oznaczeƒ CE, które nie spe∏niajà warunków w∏aÊciwego pomiaru.
Cz∏onkowie PORA zdecydowali te˝ o permanentnych przypomnieniach
dla wszystkich cz∏onków POIA o regularnym op∏acaniu sk∏adek cz∏onkowskich.
W ka˝dym miesiàcu Biuro POIA przekazuje cz´Êç sk∏adki na rzecz NIA, bez
wzgl´du czy cz∏onek POIA sk∏adk´ op∏aci∏, czy zrobi to jednorazowo za rok
ubieg∏y. Taka nieregularnoÊç powoduje nieprawid∏owà gospodark´ finansami
Izby. Wià˝e si´ to te˝ z brakiem umo˝liwienia szkolenia internetowego dla
osób, które majà zaleg∏oÊci sk∏adkowe d∏u˝sze ni˝ jeden miesiàc.
Przypominamy te˝ wszystkim Kolegom, ˝e posiedzenia Komisji do spraw
wykonywania zawodu odbywajà si´ zasadniczo w ka˝dy wtorek, dokumenty
dotyczàce wydania r´kojmi dla kandydata na kierownika apteki przyjmowane
sà do piàtku poprzedzajàcego posiedzenie komisji. Po tym terminie sprawa
b´dzie rozpatrywana podczas kolejnego posiedzenia.
LMC
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Posiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 16 stycznia 2015 r. odby∏o si´ pierwsze w bie˝àcym roku,
posiedzenie Prezydium PORA. Posiedzenie prowadzone by∏o przez Prezesa
PORA, dr Lucyn´ Samborskà.
G∏ównà i zasadniczà cz´Êcià posiedzenia by∏a dyskusja na temat kolejnych,
przekazanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, pism z zawiadomieniem o wszcz´tych post´powaniach w sprawie cofni´cia zezwoleƒ na prowadzenie aptek. Ze wzgl´du na wag´ przekroczeƒ, Prezydium wyda∏o opini´ pozytywnà dla PWIF.
Kolejnà dyskusj´ wywo∏a∏o pismo podpisane przez grup´ aptekarzy,
skierowane na r´ce Prezesa PORA. Tematem pisma by∏a sprawa zmiany
wprowadzenia harmonogramu dy˝urów nocnych w aptekach. Harmonogram
ten zosta∏ przyj´ty przez Rad´ Powiatu bez wczeÊniejszych konsultacji z w∏aÊcicielami aptek. Sprawa ta by∏a omawiana na posiedzeniu Prezydium PORA
w grudniu 2014 r. i w∏aÊnie ze wzgl´du na pomini´cie aptek podczas konstruowania planu dy˝urów nocnych, PORA odstàpi∏a od wydania swej opinii dla
samorzàdu terytorialnego. Aptekarze, w wi´kszoÊci kierownicy aptek, nie
znajàc szczegó∏ów prowadzonego post´powania, zaprotestowali w sposób
odbiegajàcy od przyj´tych norm. Na tle tego zagadnienia, cz∏onkowie Prezydium PORA postanowili, ˝e ju˝ w pierwszej po∏owie roku zostanie przygotowane i przes∏ane wszystkim zainteresowanym pismo wyjaÊniajàce rol´ poszczególnych uczestników (samorzàdy terytorialne, w∏aÊciciele i kierownicy aptek)
procesu tworzenia harmonogramów ca∏odobowego dost´pu do leku w poszczególnych rejonach województwa oraz roli samorzàdu aptekarskiego w tym
wzgl´dzie.
Równie o˝ywionà dyskusj´ wywo∏a∏a sprawa zbiórki leków przeterminowanych w aptekach, z którymi samorzàdy terytorialne podpisa∏y stosowne
umowy. JeÊli chodzi o leki, które utraci∏y swà wartoÊç terapeutycznà, nie ma
wàtpliwoÊci, ˝eby takie preparaty zosta∏y umieszczane przez pacjentów
w odpowiednich pojemnikach, pod warunkiem, ˝e takie pojemniki spe∏niajà
warunki bezpieczeƒstwa. Zg∏oszone usterki i nieadekwatnoÊç zbiornika pod
kàtem mo˝liwoÊci wyj´cia z nich umieszczonych destruktów oraz jego stanu
technicznego powinny byç zg∏aszane na piÊmie formalnemu w∏aÊcicielowi
pojemnika.
Prezydium PORA omówi∏o te˝ sprawy bie˝àce zwiàzane z przygotowywanym na dzieƒ 16 kwietnia 2015 r. XXXI Okr´gowym Zjazdem Delegatów
POIA – w tym miejscem zjazdu (hotel Rzeszów w Rzeszowie), materia∏ami dla
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Delegatów oraz sposobem ich przekazania. Poniewa˝ b´dzie to ostatni zjazd
VI kadencji, materia∏y b´dà zawiera∏y równie˝ opracowania zwiàzane z przebiegiem minionej kadencji w formie wydawnictw oraz elektronicznego noÊnika
informacji. Materia∏y robocze zjazdu b´dà umieszczone na stronie internetowej
www.poia.pl a has∏o dost´pu ka˝dy z delegatów otrzyma wraz z zaproszeniem
na zjazd.
Omówiono te˝ sprawy bie˝àce, przekazane przez Biuro POIA.
LMC

Posiedzenie Prezydium Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie
W dniu 17 lutego br., w siedzibie POIA w Rzeszowie odby∏o si´ kolejne
posiedzenie Prezydium PORA, prowadzone przez Prezesa, dr n. farm Lucyn´
Samborskà. W posiedzeniu uczestniczyli te˝, jako zaproszeni GoÊcie, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Monika Urbaniak oraz
Dyrektor Wydzia∏u Gospodarki Komunalnej UM w Rzeszowie, S∏awomir
Krygowski.
W cz´Êci posiedzenia, w obecnoÊci osób zaproszonych, przedyskutowano
spraw´ zbiórki leków przeterminowanych w aptekach na terenie Rzeszowa.
Obecnie, na prawie sto aptek w mieÊcie, pojemniki sà umieszczone w dwudziestu pi´ciu placówkach. W chwili obecnej brak jest funduszy na rozszerzenie
tej liczby, niemniej jednak prowadzàcy apteki mogà zg∏aszaç do Wydzia∏u
Gospodarki Komunalnej swe zapotrzebowanie na umieszczenie pojemnika
w aptece, w chwili pozyskania dodatkowych funduszy, Wydzia∏ b´dzie
kontaktowa∏ si´ bezpoÊrednio z wnioskodawcà. Omówiono te˝ treÊç umów
dotyczàcych tej sprawy oraz jakoÊç pojemników i sposób odbioru destruktów.
Natomiast kwestia zwrotu zu˝ytych igie∏, strzykawek i innych materia∏ów
niebezpiecznych z punktu widzenia bezpieczeƒstwa sanitarnego, nie zosta∏a
w tej chwili rozwiàzana, poza informacjà, ˝e tego typu sprz´t mo˝na bezp∏atnie
zwracaç podczas okresowych zbiórek w mobilnych punktach (harmonogram
i dzieƒ zbiórek og∏aszany w regionalnej prasie codziennej) oraz w sta∏ym
punkcie odbioru przy ulicy Ciep∏owniczej w Rzeszowie.
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Podczas rozmowy z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym omówiono najwa˝niejsze zmiany Prawa Farmaceutycznego, jakie wesz∏y w ˝ycie
w dniu 8 lutego 2015 r. Na stronie internetowej WIF uka˝e si´ komunikat
dotyczàcy tej kwestii.
Cz∏onkowie Prezydium PORA wydali pozytywnà opini´ na cofni´cie zezwolenia na prowadzenie apteki, uczestniczàcej w „odwróconym ∏aƒcuchu
dostaw”.
Prezydium przyj´∏o projekt kolejnego regulaminu zjazdu, tym razem sprawozdawczo-wyborczego. Wszystkie projekty zostanà przekazane do zatwierdzenia Podkarpackiej Radzie Aptekarskiej jako cz´Êç materia∏ów zjazdowych.
Omówiono pozosta∏e zagadnienia zwiàzane ze Zjazdem Delegatów, który
odb´dzie si´ 16 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Hotelu Rzeszów. Wszyscy
Delegaci otrzymajà imienne zaproszenia, natomiast materia∏y zjazdowe umieszczone b´dà, w sposób dost´pny dla Delegatów, na stronie internetowej
POIA. W zaproszeniu b´dzie umieszczona proÊba do Delegatów o potwierdzenie udzia∏u w Zjeêdzie – ka˝da osoba, która potwierdzi a nie b´dzie uczestniczyç i odwrotnie, ka˝da osoba, która nie potwierdzi a na zjazd przyjedzie,
wprowadza niepotrzebne podwy˝szenie kosztów spotkania.
W bie˝àcym pó∏roczu nie przewidujemy dodatkowego, roboczego, spotkania aptekarzy z udzia∏em osób reprezentujàcych nadzór farmaceutyczny
i Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast w dniu 18 czerwca br. przewidywane
jest zebranie wyborcze, poÊwi´cone wyborowi delegatów kolejnej kadencji.
Jest to sprawa na tyle wa˝na, ˝e w spotkaniu tym powinna wziàç udzia∏ znaczàca liczba aptekarzy, ale tylko aptekarzy podkarpackich. Podczas tego zebrania b´dzie okazja wyjaÊnienia zawi∏oÊci prawnych zwiàzanych z pracà
w aptece.
Omówiono te˝ sprawy zwiàzane z ciàg∏ym szkoleniem magistrów farmacji. Mimo, ˝e jest to zagadnienie zwiàzane z podwy˝szaniem wiedzy zawodowej, cz´Êç cz∏onków POIA nadal traktuje koniecznoÊç szkoleƒ jako w∏aÊnie
„z∏o konieczne” i zb´dne w codziennej pracy. Pierwsza grupa lekcewa˝àcych
ten obowiàzek zosta∏a wezwana przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej do wyt∏umaczenia swej postawy. Ponadto postanowiono o zmianie
wzoru zaÊwiadczenia zakoƒczenia kolejnych okresów edukacyjnych, zamiast
tzw. „karty szkolenia ciàg∏ego” wydawany b´dzie wydruk komputerowy,
podpisany przez Prezesa PORA i opatrzony datà.
W ostatniej dekadzie sierpnia br. odb´dzie si´ kolejna du˝a konferencja
naukowa we wspó∏pracy w Uniwersytetem Medycznym we Wroc∏awiu. Tym
razem konferencja b´dzie mia∏a charakter objazdowy, z uwagi na ch´ç zapo-
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znania si´ uczestników z terenami i zabytkami Podkarpacia, zwiàzanymi z tytu∏em konferencji „Polskie tradycje lecznicze XVI - XX w.”. Komunikat szczegó∏owy uka˝e si´ na stronie internetowej Muzeum Farmacji we Wroc∏awiu
oraz naszej izby, ju˝ dziÊ zach´camy do przygotowywania referatów o tej
tematyce.
Postanowiono o zakoƒczeniu wydawania Biuletynu Informacyjnego POIA
w formie drukowanej, numery rocznika 2015 b´dà ukazywa∏y si´ jedynie na
stronie internetowej POIA, z mo˝liwoÊcià samodzielnego wydruku. W tej
sprawie uka˝e si´ te˝ komunikat z proÊbà do Wszystkich Aptekarzy o wyra˝enie swej opinii o takiej formie wydawnictwa oraz ewentualny „sprzeciw”
i powrót do formy tradycyjnej. Liczba osób, które wniosà o drukowanà form´
przesàdzi o przysz∏oÊci Biuletynu.
LMC

Posiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 18 marca 2015 r. odby∏o si´ kolejne posiedzenie Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej, przed posiedzeniem PORA obradowa∏o jej Prezydium. Obydwa zgromadzenia prowadzi∏a Prezes PORA, dr n. farm. Lucyna
Samborska.
Podczas posiedzenia Prezydium omówiono sprawy bie˝àce przekazane
przez Biuro POIA, a dotyczàce ostatnich, technicznych, przygotowaƒ do XXXI
Zjazdu Delegatów, wymagajàcych decyzji Prezydium.
Cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej przyj´li, wypracowane i przedstawione przez Prezydium materia∏y zjazdowe. Obecni zapoznali
si´ z treÊcià porzàdku obrad, projektów uchwa∏ zjazdowych, projektów regulaminów kolejnych zjazdów, które zostanà przedstawione Delegatom. Przyj´li
te˝ wszystkie inne ustalenia konieczne do sprawnego przeprowadzenia oraz
formalnà uchwa∏´ w sprawie zwo∏ania Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
w dniu 16 kwietnia 2015 r.
PORA, na podstawie z∏o˝onych kompletów dokumentów, przyzna∏a
prawa wykonywania zawodu dla pi´tnastu m∏odych cz∏onków zawodu; podj´∏a te˝ uchwa∏y o przed∏u˝eniu okresów ciàg∏ego szkolenia dla osób, które
z przyczyn ró˝nych nie zakoƒczy∏y okresu edukacyjnego.
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W najbli˝szym okresie Biuro Izby zamiast wpisów do Kart Ciàg∏ego Szkolenia, wyniki szkoleƒ ciàg∏ych b´dzie wpisywa∏o do ewidencji komputerowej,
cz∏onek POIA otrzyma wydruk komputerowy zaÊwiadczenia o zaliczeniu szkolenia ciàg∏ego ze wszystkimi, wymaganymi przez rozporzàdzenie Ministra
Zdrowia, adnotacjami i wpisami.
Cz∏onkowie Rady Aptekarskiej przyj´li te˝ uchwa∏´ w sprawie zasad sporzàdzania rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie wed∏ug uproszczonych zasad rachunkowoÊci dla
jednostek mikro.
Mecenas POIA, mgr Bogus∏awa Szybisz, omówi∏a najwa˝niejsze zagadnienia dotyczàce zmian w ustawie Prawo Farmaceutyczne, wprowadzone ustawà z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2015 poz. 28), w tym zakaz sprzeda˝y
produktów leczniczych „apteka aptece”.
Cz∏onkowie POIA wys∏uchali informacji na temat dzia∏aƒ samorzàdu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zbiórki
przeterminowanych leków oraz zu˝ytego sprz´tu w tym termometrów.
Wed∏ug informacji Wydzia∏u Gospodarki Komunalnej Urz´du Miasta Rzeszowa,
na terenie miasta znajdujà si´ dwa sta∏e punkty odbioru tego typu odpadów:
przy ulicy Ciep∏owniczej 11 oraz przy ulicy Sikorskiego 428. Natomiast harmonogram zbiórki „mobilnej” zostanie opublikowany w kwietniu br.
W sprawach bie˝àcych cz∏onkowie PORA zostali poinformowani o treÊci
pisma Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie post´powania wyjaÊniajàcego w stosunku do aptek Dr. Max Sp. z o.o.
Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej zawiadomi∏ PORA o postanowieniach zamkni´cia post´powaƒ wyjaÊniajàcych w sprawach przekazanych
przez Rad´ Aptekarskà; Sàd Aptekarski natomiast zawiadomi∏ o terminach
swych rozpraw.
LMC
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Farmakopea Polska X (FPX 2014)
Ukaza∏a si´ Farmakopea Polska, wydanie X (FPX 2014). Do kupienia
w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym za pobraniem lub na miejscu
w siedzibie Towarzystwa.
Nowe kumulatywne wydanie X Farmakopei Polskiej (cz´Êç podstawowa,
FP X 2014) zosta∏o opracowane i wydane w Urz´dzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
FP X 2014 zawiera polskoj´zycznà wersj´ wszystkich materia∏ów opublikowanych w cz´Êci podstawowej nowego wydania Farmakopei Europejskiej 8.0
ze zmianami i uzupe∏nieniami zawartymi w Suplementach 8.1 i 8.2 oraz dzia∏
77 monografii narodowych, a tak˝e wykaz dawek dla substancji czynnych
opisanych w monografiach tego wydania oraz ich przynale˝noÊç do wykazu
A, B i N.
W zakresie opublikowanych materia∏ów FP X 2014 zast´puje dotychczasowe wydania FP.
Data, od której obowiàzujà wymagania okreÊlone w FP X 2014, w zakresie
wymagaƒ narodowych, og∏oszona jest w Dzienniku Urz´dowym Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dost´pnym na stronie internetowej Urz´du Rejestracji www.urpl.gov.pl
(Biuletyn Informacji Publicznej) i jest to dzieƒ 1 stycznia 2015 r. W przypadku
wymagaƒ FP X 2014 zgodnych z Farmakopeà Europejskà, obowiàzujà one
zgodnie z datami okreÊlonymi w odpowiednich Rezolucjach Rady Europy.
FP X 2014 dost´pna jest tylko w wersji ksià˝kowej.
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God∏a podkarpackich aptek
W Êredniowiecznym mieÊcie trudno szukaç wspó∏czesnej numeracji budynków. ˚eby mo˝na by∏o trafiç pod wskazany adres, nale˝a∏o znaç w∏aÊciciela
kamienicy, jej nazw´ lub szukaç warsztatu czy placówki handlowej w niej si´
mieszczàcej.
Przy ulicy mieszczàcej lupanary w Pompei mieÊci∏a si´ kamienica z wizerunkiem czerwonej tarczy z dwoma z∏otymi w´˝ami i napisem Przechodniu,
idê dalej, tu, czego szukasz, nie znajdziesz, tu wrócisz póêniej, po lek1. Czy
by∏ to najstarszy emblemat apteki? Byç mo˝e nie, ale ten w∏aÊnie zachowa∏
si´ pod popio∏ami Wezuwiusza.
Jednym z pierwszych gode∏ aptek krakowskich by∏y postacie egzotycznych
dla krakowskich mieszczan mieszkaƒców Afryki. Apteka, ju˝ w 1523 r.,
symbolizujàc niejako swe szerokie kontakty ze Êwiatem czy te˝ zaopatrzenie
w surowce egzotyczne, wielce pomocne w dolegliwoÊciach, przyj´∏a miano
„ad Aethiopes”– pod Murzynami. Te dwa murzini stojàce da∏y nazw´ ca∏ej
kamienicy. W Poznaniu równie˝ aromatarius Piotr Âwider, ju˝ w roku 1582,
mia∏ obrazy Murzynowie w aptece i wystawia∏ je nad wejÊciem do apteki.
Inny aptekarz poznaƒski, Miko∏aj ¸opacki (1711), umieÊci∏ g∏ow´ jelenia przy
aptece w sieni, jeszcze inny, Wiktor Flaisziel (1751), na s∏upie przed aptekà
wystawi∏ lwa snycerskà robotà sporzàdzonego. Równie˝ królewskie przywileje
dawa∏y aptekom prawo do u˝ywania gode∏. Apteka Królewska w Krakowie
s∏awetnego Andrzeja Moschona, znana te˝ jako apotheca sub aureo Grypho
vocitata – pod Z∏otym Gryfem, swój przywilej otrzyma∏a od króla Augusta III
w 1758 r. Równie˝ w Lublinie aptekarz Gruell (1788) otrzyma∏ od Stanis∏awa
Augusta pozwolenie ozdobienia apteki jeleniem w skoku ze z∏otà koronà na
szyi jako herbem województwa lubelskiego2.
Najcz´stszymi god∏ami aptek by∏y dawne symbole alchemiczne – orze∏ –
ptak Jowisza (oznaczajàcy cyn´) i lew – król metali (z∏oto). Nie brakowa∏o te˝
symboli sakralnych, wielu Êwi´tych, zwykle patronów parafii patronowa∏o
te˝ aptekom – pod Êw. Annà; pod Êw. Antonim, Êw. Kosmy i Damiana czy te˝
pod Anio∏em Stró˝em, pod opatrznoÊcià Bo˝à, Bo˝ego Mi∏osierdzia. Z racji
swego humanistycznego wykszta∏cenia aptekarze nadawali swym aptekom
godla zwiàzane z mitologià i historià, greckà i rzymskà pod Rzymskim Cesarzem
Tytusem, pod Eskulapem, pod Hygeà, pod Hipokratesem.
W okresie zaborów apteka obowiàzana by∏a te˝ u˝ywaç emblematu
urz´dowego, w Galicji by∏ to orze∏ czarny dwug∏owy, w zaborze rosyjskim
1 W. Roeske, Polskie Apteki, Warszawa 1991, s. 92
2 S. Proƒ, Museum Poloniae Pharmaceuticum, Warszawa

1967, s. 350
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by∏y to ma∏e herby Królestwa, z or∏em bia∏ym na piersiach dwug∏owego or∏a
rosyjskiego, z dodatkiem dwuj´zycznej nazwy apteki. Apteki w Prusach te˝
u˝ywa∏y oficjalnego herbu pruskiego.
Apteki podkarpackie równie˝ posiada∏y swe god∏a i nazwy. Wielokrotnie
by∏ to orze∏: w Bukowsku i w Sanoku apteka pod Czarnym Or∏em; w Cieszanowie, w Dubiecku, w ¸aƒcucie pod Bia∏ym Or∏em; w D´bicy, w JaÊle, w PrzemyÊlu, w Rzeszowie, w S´dziszowie Ma∏opolskim pod Or∏em; w Jaros∏awiu
pod Czarnym podwójnym Or∏em.
Oddawa∏y si´ te˝ apteki OpatrznoÊci Bo˝ej – w Jaros∏awiu, w Mielcu,
w Nisku (tu pod OpatrznoÊcià Boskà, podobnie w Sanoku), w PrzemyÊlu,
w ˚o∏yni; lub tylko OpatrznoÊci: w B∏a˝owej, w Dynowie (gdzie do dzisiaj
wspominana jest apteka pod OpatrznoÊcià Franciszka Baranieckiego – tak
w∏aÊnie brzmia∏a jej nazwa), w Narolu, w Pilênie, w Rozwadowie, w Tarnobrzegu.
By∏y te˝ apteki pod Zbawicielem (Brzozów, Kolbuszowa), pod Gwiazdà
(D´bica, Jaros∏aw, Jas∏o, Le˝ajsk). Pod Anio∏em (Frysztak, PrzemyÊl), pod
Barankiem (Krosno), pod Matkà Bo˝à (¸aƒcut) i pod Matkà Boskà (Rzeszów),
pod B∏ogos∏awionà Dziewicà Marià (Majdan Królewski). Pod Bo˝ym Wspomo˝eniem (PrzemyÊl), pod Êw. Duchem (Przeworsk, Strzy˝ów nad Wis∏okiem).
Patronowali aptekom Êwi´ci: pod Êw. Antonim (PrzemyÊl), pod Êw.
Stanis∏awem (Rudnik nad Sanem), pod Êw. Janem (Soko∏ów Ma∏opolski).
By∏y równie˝ apteki pod W´gierskà Koronà (Dukla), pod Jednoro˝cem
(Krosno), pod Sowà (Lesko), pod Koronà (Mielec, PrzemyÊl), pod Pocieszeniem
(RadomyÊl nad Sanem) i pod Nadziejà (Rzeszów), tak˝e pod G∏owà (Rzeszów)
– nazwa powsta∏a od realistycznego anatomicznego modelu przekroju g∏owy
ludzkiej, przechowywanego w aptece; pod Minerwà Tyczyn).
Po upaƒstwowieniu jednym aktem prawnym jednego dnia wszystkich
aptek, otrzyma∏y one numery. Kolejne numery w poszczególnych województwach. W roku 1951 apteka Obwodowa przy ulicy 3-go Maja w Rzeszowie,
najstarsza z rzeszowskich aptek, otrzyma∏a numer 1; apteka pod Or∏em
Ferdynanda Lipczyƒskiego przy ulicy Grunwaldzkiej sta∏a si´ numerem 2; numer
3 otrzyma∏a apteka pod G∏owà. I tak kolejno zosta∏y ponumerowane wszystkie
placówki województwa rzeszowskiego w nomen-klaturze Centrali Aptek
Spo∏ecznych. Rzeszowski Zarzàd Aptek numeracje utrzyma∏, wprowadzajàc
kolejne numery dla aptek nowych. Od chwili reformy administracyjnej w 1976
r. i powstania nowych województw (a Przedsi´biorstwo Zaopatrzenia
Farmaceutycznego Cefarm w Rzeszowie swym zarzàdem obejmowa∏o
placówki w trzech ówczesnych województwach: kroÊnieƒskim, przemyskim
i rzeszowskim) nastàpi∏a zmiana numeracji. Ka˝de z województw uzyska∏o
swój numer identyfikacyjny w Zjednoczenia Cefarm, kolejne cyfry wskazywa∏y

46

BIULETYN 1(228/2015)

pojedynczà aptek´. W województwie kroÊnieƒskim by∏y to apteki 37-000;
w przemyskim 65-000; województwo rzeszowski otrzyma∏o prefiks 69-000.
Ze wzgl´du na dodatkowe przekszta∏cenia organizacyjne i zmian´ przynale˝noÊci administracyjnej, dotychczasowe numery nie zosta∏y przeniesione automatycznie. Rzeszowskim numerem 60-001 sta∏a si´ dotychczasowa apteka nr 6,
uruchomiona 1 maja 1955 r. Numerami 69-002; 69-003; 69-004 pozosta∏y
apteki o tych kolejnych numerach. Natomiast apteka o dotychczasowym
numerze 1 sta∏a si´ aptekà nr 69-005, pozostajàc ca∏y czas tym samym lokalu
przy tej samej ulicy. Ze wzgl´du na zachowanie kolejnoÊci numeracji, 69-006
otrzyma∏a placówka otwarta w dniu 4 lipca 1983 r., w Rzeszowie przy ulicy
Podwislocze. Podobne przekszta∏cenia nast´powa∏y w województwach
kroÊnieƒskim i przemyskim. KroÊnieƒska apteka nr 82 sta∏a si´ aptekà nr 37001; przemyska nr 60 - 65-001.
Z chwilà uzyskania mo˝liwoÊci tworzenia aptek o w∏asnoÊci innej ni˝ pozostajàca w gestii paƒstwa, zacz´∏y powstawaç placówki nie majàce swych podstaw w dotychczasowych. Te nowe apteki nigdy nie wesz∏y w sk∏ad jakiejkolwiek organizacji, dzia∏a∏y od poczàtku na zasadach indywidualnych. I oczywiÊcie indywidualnie nadawa∏y sobie nazwy. Obecnie w województwie
podkarpackim pracuje prawie siedemset aptek ogólnodost´pnych. Nie ka˝da
z nich ma nazw´. Wi´kszoÊç jednak stara si´ wyró˝niç spoÊród innych.
Sà apteki nazywane po prostu od miejsca usytuowania w Galerii, pod
Farà, na Grunwaldzkiej, na W´gierskiej, pod Ratuszem, pod Zegarem, w Rynku, Plaza, na Zalesiu, Nowe Miasto, pod Katedrà, pod Klasztorem, przy Zamku,
w Tesco ...
Przyjmujà nazwy wprost kojarzàce si´ z dzia∏alnoÊcià podstawowà na
Zdrowie, u Galena, Remedium, Antidotum, Pastylka, Pigu∏a, Aspiryna, Aqua,
Witaminka czy nawet Akademia Zdrowia ...
Upami´tniajà zas∏u˝onych im. I. ¸ukasiewicza, im. Êw. Bpa J.S. Pelczra,
Êw. Ojca Pio, Êw. Jana Paw∏a II ...
Sà nazwy kwiatowe i zio∏owe Viola, Hibiskus, Malwa, Arnika, Adonis,
Urtica, Echinacea, Werbena, Tilia, Melisa, pod Modrzewiami, pod Kasztanami,
pod D´bami, pod Jesionem ...
Bywajà Pro me, Moja, Nasza, Dla ka˝dego, Rodzinna, Przyjazna dla
Pacjenta czy nawet Tanich Leków lub Hurtowe Czwartki...
I wiele wiele innych, do wyboru. A wszystko DLA PACJENTA ...
LMC
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Mgr farm. Anna Wojnar prowadzàca aptek´
„Piastowskà” w KroÊnie, znalaz∏a si´ w gronie 10 osób
w Polsce wyró˝nionych presti˝owà nagrodà Êrodowiska
farmaceutycznego – ANIO¸Y FARMACJI 2014
2 marca 2015 w Teatrze Capitol w Warszawie odby∏a si´ uroczysta gala
z udzia∏em najwybitniejszych ludzi nauki i kultury podczas której wr´czono
nagrody Anio∏y Farmacji i Medycyny. Jest to ogólnopolska spo∏eczna nagroda
dla przedstawicieli Êrodowiska farmaceutycznego i medycznego przyznawana
przez pacjentów.

SpoÊród 120 tysi´cy zg∏oszeƒ KAPITU¸A, pod przewodnictwem prezesa
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego wybra∏a 100 farmaceutów i 100 lekarzy z ca∏ej Polski nominowanych do tej tak presti˝owej nagrody .
W drugim etapie po sprawdzeniu nades∏anych prac i wywiadów Êrodowiskowych Kapitu∏a Honorowa wybra∏a elitarne grono 10 laureatów farmaceutów i 10 lekarzy.
Podczas fina∏owej gali, którà honorowym patronatem obj´∏a Ma∏˝onka
Prezydenta RP, Anna Komorowska, og∏oszono wyniki i rozdano statuetki.
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Po raz pierwszy w gronie nagrodzonych
znalaz∏a si´ podkarpacka farmaceutka, mgr Anna
Wojnar, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie, od oÊmiu
lat zwiàzana z zawodem farmaceuty, fachowiec
o wielkim sercu i pomocnych d∏oniach.
Praca w zawodzie aptekarza to jej pasja
i wielkie powo∏anie, wie ˝e wybra∏a zawód wymarzony i czuje si´ w nim doskonale. Swojà wiedz´ stara si´ jak najlepiej wykorzystaç dla dobra
pacjentów dlatego doceniajà jej zaanga˝owanie
i bardzo licznie g∏osowali na swojà magister.
Apteka „Piastowska” mieÊci si´ w zabytkowym
budynku z 1851 r., o pi´knej i bogatej historii.
Wyposa˝ona w zaBytkowe meble i sprz´ty stwarza niepowtarzalny klimat. Urzàdzono tu ma∏e
muzeum aptekarstwa, w którym znajdujà si´ stare utensylia apteczne, recepty
sprzed lat, literatura fachowa. Apteka „Piastowska”, mimo ze istnieje od maja
2009 r. jest bardzo znana w KroÊnie. Ju˝ w 2011 r., w plebiscycie Nowin,
uzyska∏a tytu∏ „Najbardziej przyjaznej pacjentom”.

Aby zostaç ANIO¸EM wystarczy byç po prostu dobrym cz∏owiekiem, cierpliwym, zainteresowanym problemami pacjenta. Pierwszym lekiem, który
powinien zastosowaç lekarz czy farmaceuta musi byç uÊmiech i bliskie relacje
z pacjentem, aby ten czu∏ si´ bezpiecznie – to zasada mgr farm. Anny Wojnar.

Serdecznie gratulujemy !
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