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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,Szanowne Kole˝anki i Koledzy,Szanowne Kole˝anki i Koledzy,Szanowne Kole˝anki i Koledzy,Szanowne Kole˝anki i Koledzy,

w bie˝àcym numerze naszego Biuletynu zamie-
szczone sà dwa wa˝ne pisma–- Apel i List Prezesa
Naczelnej Rady Aptekarskiej, doktora Grzegorza Kucha-
rewicza, do najwy˝szych w∏adz naszego kraju w spra-
wie sytuacji aptekarstwa w obecnym czasie. Nie jest
to obraz optymistyczny ani wprowadzajàcy w nastrój
przysz∏ej szcz´ÊliwoÊci. Niemniej jednak narzekanie
i szukanie wyimaginowanych krzywd nie przyniesie
poprawy. Nale˝a∏oby raczej znaleêç wspólny punkt
wyjÊcia i zaczàç budowaç chocia˝by nowà treÊç najbardziej bliskich Apte-
karzowi rozporzàdzeƒ. Trwa dyskusja – czy kierownikowi apteki ogólnodo-
st´pnej potrzebna jest specjalizacja, czy magister farmacji powinien uczestni-
czyç w szkoleniu ciàg∏ym ? Czy faktycznie technik farmaceutyczny zajmuje
miejsce pracy farmaceucie ? Dlaczego nie mo˝na ustaliç „raz na zawsze”
jasnych zasad realizacji recepty lekarskiej ?  I dlaczego jest tak êle, jeÊli dwa-
dzieÊcia pi´ç lat temu rysowa∏a si´ przed nami „droga jasna i g∏adka do samo-
dzielnej Êwietlistej przysz∏oÊci” . PomyÊlmy o tym i w∏àczmy si´ do wspólnego
„budowania zgody”, tym bardziej, ̋ e rok 2015 jest rokiem nie tylko jubileuszu
samorzàdu aptekarskiego – 19 kwietnia 1991 r. Sejm uchwali∏ ustaw´ o izbach
aptekarskich; jest te˝ rokiem wyborczym w izbach okr´gowych, od w∏aÊciwego
wyboru na wszystkich szczeblach naszej dzia∏alnoÊci b´dzie zale˝a∏a, mówiàc
górnolotnie, przysz∏oÊç naszego zawodu. Ale nie zapominajmy, ˝e w naszej
pracy nale˝y zachowaç równowag´ tak zwanych „interesów” wszystkich grup
zawodów medycznych jak równie˝ podmiotu najwa˝niejszego – pacjenta.

Apelujemy ponownie – nie traçmy kontaktu z naszà przesz∏oÊcià, ile jest
w niej gotowych rozwiàzaƒ, które po lekkiej tylko modyfikacji, nawet tylko
po „przet∏umaczeniu” na wspó∏czesny j´zyk, mogà byç wprowadzone w ̋ ycie
bez wi´kszych zmian. Czeka nas w najbli˝szym czasie „zmiana numeru”
Farmakopei Polskiej, lada moment zostanie wprowadzona FP X.  W roku 2017
b´dzie dwusetna rocznica wprowadzenia do polskich aptek pierwszego
polskiego lekospisu, warto wiedzieç jaka by∏a ich historia, jakie by∏y warunki
wprowadzania tych podstawowych dokumentów, które odró˝niajà officinae
sanitatis od innego miejsca obrotu towarowego. A o tym nie ka˝dy chce
pami´taç, wprowadzajàc do aptek metody daleko posuni´tego marketingu.
Nie zapominajmy o ludziach, tworzàcych naszà histori´, niejako domowà.
Dobrze by∏oby, gdybyÊmy wszyscy zbierali nie tylko pamiàtki materialne
naszego zawodu, gdybyÊmy potrafili tak pi´knie przedstawiaç swe wspom-
nienia jak pani Magister W. Rudy; w perspektywie krótszej i d∏u˝szej. Zawody
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   Z powa˝aniem

           Prezes
 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

 dr n. farm. Lucyna Samborska

tak˝e tracàc pami´ç o swej przesz∏oÊci, tracà przysz∏oÊç. W∏àczmy si´ te˝
w dzia∏alnoÊç pozazawodowà, interdyscyplinarne dokumentowanie dziejów
zawodu.

Biuro naszej izby przygotowa∏o komunikat dla wszystkich, którzy majà
„s∏abà pami´ç krótkoterminowà” – a powinniÊmy pami´taç, ̋ e ca∏a dzia∏alnoÊç
samorzàdu opiera si´ na funduszach pochodzàcych ze wspólnego finanso-
wania cz∏onków zawodu, równie˝ pomoc dla potrzebujàcych jej kolegów.
Biuletyn przynosi te˝ relacj´ ze Âwi´ta Aptekarza, cieszymy si´, ̋ e coraz wi´ksza
grupa naszych Kolegów jest wyró˝niana na forum ogólnokrajowym.
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XI OGÓLNOPOLSKI DZIE¡ APTEKARZAXI OGÓLNOPOLSKI DZIE¡ APTEKARZAXI OGÓLNOPOLSKI DZIE¡ APTEKARZAXI OGÓLNOPOLSKI DZIE¡ APTEKARZAXI OGÓLNOPOLSKI DZIE¡ APTEKARZA

24 wrzeÊnia br., w War-
szawie, w Sali Kameralnej
Filharmonii Narodowej,
odby∏ si´, ju˝ po raz jede-
nasty Ogólnopolski Dzieƒ
Aptekarza.

W cz´Êci pierwszej, ofi-
cjalnej, Prezes NRA, dr Grze-
gorz Kucharewicz, dokona∏
podsumowania minionego
roku w polskim aptekar-
stwie, dokona∏ te˝ analizy
obecnej sytuacji aptek i apte-
karzy w nich zatrudnionych.
Wielu zaproszonych GoÊci, wÊród nich Przewodniczàcy Sejmowej Komisji
Zdrowia, Tomasz Latos; Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
El˝bieta Puacz; Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dr
Jerzy Szewczyƒski oraz dyrektor jednej z najwi´kszych wytwórni farmaceu-
tycznych w Polsce, spólki Gedeon Richter Polska, przekazali swe ˝yczenia dla
aptekarzy w dniu ich Êwi´ta.

Pod patronatem Ministra
Zdrowia Bartosza Ar∏ukowi-
cza, w obecnoÊci wielu osób
zawodowo zwiàzanych z pol-
skà farmacjà, tak na najwy˝-
szych szczeblach w∏adz paƒ-
stwowych i sejmowych, jak
równie˝ przedstawicieli prze-
mys∏u farmaceutycznego
oraz farmaceutycznych perio-
dyków o zasi´gu ogólnopol-
skim, najbardziej zas∏u˝eni
aptekarze zostali wyró˝nieni
odznaczeniami paƒstwowy-

mi, odznakami resortowymi oraz laurami Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Wnioski o wyró˝nienia, przekazane przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´

Aptekarskà, zosta∏y w ca∏oÊci uznane za wszechmiar zasadne i wszystkie
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pozytywnie rozpatrzone
przez Naczelnà Rad´ Apte-
karskà.
I tak:

Odznakà „Za zas∏ugi dla
ochrony zdrowia” wyró˝nio-
na zosta∏a mgr El˝bieta Zwo-El˝bieta Zwo-El˝bieta Zwo-El˝bieta Zwo-El˝bieta Zwo-
liƒskaliƒskaliƒskaliƒskaliƒska, Dyrektor Biura POIA,
która ju˝ od pi´tnastu lat
prowadzi sprawy admini-
stracji podkarpackiej izby.

Medalem im prof. Bro-
nis∏awa Koskowskiego, naj-
wy˝szym aptekarskim wyró-

˝nieniem, odznaczona zosta-
∏a mgr farm. Ma∏gorzataMa∏gorzataMa∏gorzataMa∏gorzataMa∏gorzata
WróbelWróbelWróbelWróbelWróbel, aptekarz wykonu-
jàcy swój zawód w Rzeszo-
wie.

Stra˝nikiem Wielkiej Pie-
cz´ci Aptekarstwa Polskiego
zosta∏a Prezes PORA, dr n.
farm. Lucyna SamborskaLucyna SamborskaLucyna SamborskaLucyna SamborskaLucyna Samborska.

Mecenasem Samorzàdu
Aptekarskiego by∏, jest i ma-
my nadziej´, b´dzie jeszcze
d∏ugie lata, pan RyszardRyszardRyszardRyszardRyszard
JaroszJaroszJaroszJaroszJarosz, obecnie przedstawi-

wiciel hurtowni Medicare
w Rzeszowie.

Rozmowom kuluarowym
towarzyszy∏y, najbardziej wzru-
szajàce, niespodziewane spo-
tkania d∏ugo niewidzianych Ko-
le˝anek i Kolegów, którzy „w tru-
dzie i znoju” wykonujà pi´kny
aczkolwiek bardzo trudny za-
wód Aptekarza w ró˝nych stro-
nach kraju.

UroczystoÊç uÊwietni∏ koncert Alicji Majewskiej.
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APELAPELAPELAPELAPEL
DO PREZESA RADY MINISTRÓWDO PREZESA RADY MINISTRÓWDO PREZESA RADY MINISTRÓWDO PREZESA RADY MINISTRÓWDO PREZESA RADY MINISTRÓW

W SPRAWIE RATOWANIA NIEZALE˚NYCH APTEKW SPRAWIE RATOWANIA NIEZALE˚NYCH APTEKW SPRAWIE RATOWANIA NIEZALE˚NYCH APTEKW SPRAWIE RATOWANIA NIEZALE˚NYCH APTEKW SPRAWIE RATOWANIA NIEZALE˚NYCH APTEK
I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCHI HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCHI HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCHI HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCHI HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

       Warszawa, 1 paêdziernika 2014 r.

Pani EWA KOPACZPani EWA KOPACZPani EWA KOPACZPani EWA KOPACZPani EWA KOPACZ
Prezes Rady MinistrówPrezes Rady MinistrówPrezes Rady MinistrówPrezes Rady MinistrówPrezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej Polskiej

W imieniu samorzàdu aptekarskiego oraz wszystkich polskich farmaceutów
apeluj´ do Pani Premier o podj´cie decyzji ratujàcych niezale˝ne apteki prowa-
dzone przez polskich farmaceutów.

Sytuacja jest tak dramatyczna, ˝e nie ma ju˝ czasu na dyskusj´ dotyczàcà
polepszenia warunków prowadzenia aptek ogólnodost´pnych – dzisiaj trzebadzisiaj trzebadzisiaj trzebadzisiaj trzebadzisiaj trzeba
pilnie przedsi´wziàç kompleksowe dzia∏ania w celu uratowania polskich aptek.pilnie przedsi´wziàç kompleksowe dzia∏ania w celu uratowania polskich aptek.pilnie przedsi´wziàç kompleksowe dzia∏ania w celu uratowania polskich aptek.pilnie przedsi´wziàç kompleksowe dzia∏ania w celu uratowania polskich aptek.pilnie przedsi´wziàç kompleksowe dzia∏ania w celu uratowania polskich aptek.
Nale˝y wyraênie stwierdziç, ˝e w obecnych realiach:
1. pacjent nie ma równego dost´pu do leków ratujàcych ˝ycie i zdrowie;pacjent nie ma równego dost´pu do leków ratujàcych ˝ycie i zdrowie;pacjent nie ma równego dost´pu do leków ratujàcych ˝ycie i zdrowie;pacjent nie ma równego dost´pu do leków ratujàcych ˝ycie i zdrowie;pacjent nie ma równego dost´pu do leków ratujàcych ˝ycie i zdrowie;
2. nie ma mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nych apteknie ma mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nych apteknie ma mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nych apteknie ma mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nych apteknie ma mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nych aptek, realizujàcych ich pod-

stawowe ustawowe zadania w postaci ochrony zdrowia publicznego,
poniewa˝:

3. niezale˝ne apteki nie majà dost´pu do wszystkich produktów leczniczych,
4. o dost´pie do leków decydujà podmioty sieciowe,
5. warunki oferowane niezale˝nym aptekom sà gorsze od warunków dla

aptek sieciowych,
6. nie istniejà, wzorem wi´kszoÊci krajów Unii Europejskiej, ograniczenia

demograficzne i geograficzne przy zak∏adaniu nowych aptek, co w kon-
sekwencji oznacza, ˝e ka˝dà niezale˝nà aptek´ sieç mo˝e „zniszczyç”
w bardzo krótkim czasie,

7. utrzymywanie i rozszerzanie kompetencji punktów aptecznych i placówek
obrotu pozaaptecznego podwa˝a sens istnienia aptek ogólnodost´pnych,

8. nie ma mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nych hurtowni farmaceutycznych,nie ma mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nych hurtowni farmaceutycznych,nie ma mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nych hurtowni farmaceutycznych,nie ma mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nych hurtowni farmaceutycznych,nie ma mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nych hurtowni farmaceutycznych,
poniewa˝:

9. leki refundowane sà dystrybuowane w ramach tzw. sprzeda˝y bezpo-
Êredniej,

10. nie jest przestrzegana zasada, ˝e ka˝da hurtownia farmaceutyczna ma
prawo nabycia leku od wytwórcy (art. 42 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy - Pra-
wo farmaceutyczne),
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11. warunki oferowane niezale˝nym hurtowniom sà gorsze od warunków
dla hurtowni sieciowych;

12. ustawowy model dystrybucji lekówustawowy model dystrybucji lekówustawowy model dystrybucji lekówustawowy model dystrybucji lekówustawowy model dystrybucji leków, oparty o hurtownie farmaceutyczne
i apteki, zastàpiony zosta∏ przez modele stworzone i realizowane przez
poszczególnych producentów i hurtownie farmaceutyczne;

13. rozwijajà si´ patologie dystrybucyjnerozwijajà si´ patologie dystrybucyjnerozwijajà si´ patologie dystrybucyjnerozwijajà si´ patologie dystrybucyjnerozwijajà si´ patologie dystrybucyjne, takie jak nielegalny „odwrócony
∏aƒcuch dystrybucji”, które wypierajà legalny eksport równoleg∏y.

W konsekwencji brak natychmiastowych decyzji Pani Premier oznaczaç
b´dzie:

• dalsze utrudnienia w zaopatrzeniu pacjentów w leki refundowane,
• nieuchronny koniec niezale˝nego aptekarstwa, niezale˝nych aptek i hurtowni

farmaceutycznych,
• ca∏kowità monopolizacj´ rynku hurtowego i detalicznego,
• ostateczne pozbawienie paƒstwa polskiego wp∏ywu na warunki obrotu

lekami, które b´dà dyktowane przez w∏aÊcicieli sieci.

WyjaÊniajàc powy˝sze, wskazaç nale˝y, ̋ e nieprecyzyjne regulacje prawne
oraz opiesza∏oÊç organów nadzoru doprowadzi∏y do koncentracji na rynku
farmaceutycznym, zarówno wertykalnej, jak i horyzontalnej. Powsta∏y silne
sieci aptek i hurtowni, które sukcesywnie i metodycznie eliminujà indywidulane
apteki. Powszechnà jest sytuacja, gdy sieci stosujà ceny dumpingowe na leki.

Koncentracja wertykalna, uczestniczenie przez wielkie hurtownie farma-
ceutyczne w rywalizacji na rynku detalicznym oraz nierówne warunki ofero-
wane poszczególnym aptekom spowodowa∏y, ̋ e nie ma faktycznej mo˝liwoÊci
prowadzenia niezale˝nej apteki.

Stworzono kana∏y dystrybucji niezgodne z obowiàzujàcymi przepisami
prawa, co spowodowa∏o, ˝e niezale˝ne hurtownie farmaceutyczne nie majà
pe∏nego dost´pu do leków, a apteki permanentnie borykajà si´ z brakiem
leków ratujàcych zdrowie i ̋ ycie. Powszechnà sta∏a si´ praktyka, ̋ e wytwórcy
poprzez nielegalne instrumenty kierujà swoje leki wy∏àcznie do wybranych
hurtowni farmaceutycznych, a te oferujà leki swoim aptekom.

Przez wiele lat nie podj´to skutecznych dzia∏aƒ w celu wyeliminowania
tzw. sprzeda˝y bezpoÊredniej. Ta usankcjonowana przez niektóre organy
patologia zrodzi∏a kolejnà patologi´ w postaci tzw. odwróconego ∏aƒcucha
dystrybucji i tym samym stworzenia reglamentacji leków refundowanych
w Polsce.

Rozwiàzanie powy˝szych problemów mo˝liwe jest wy∏àcznie poprzez
decyzje na poziomie Prezesa Rady Ministrów i Sejmu RP. Uwa˝amy, ̋ e obecna
sytuacja wymaga pilnych i radykalnych decyzji legislacyjnych. Konieczne jest
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naszym zdaniem uchwalenie – do czasu wypracowania nowych, komplekso-
wych regulacji – moratorium zawieszajàcego tworzenie nowych aptek do
koƒca 2015 roku.

Pami´tajàc postaw´ Pani Premier w okresie pe∏nienia funkcji Ministra
Zdrowia RP, w szczególnoÊci stanowcze i nieprzejednane stanowisko wobec
˝àdaƒ przemys∏u farmaceutycznego oraz ˝elaznà konsekwencj´ w procesie
tworzenia ustawy o refundacji leków, przekonani jesteÊmy, ̋ e jest Pani Premier
jedynà osobà, która mo˝e zapewniç obywatelom naszego paƒstwa nieogra-
niczany dost´p do leków ratujàcych ˝ycie i zdrowie, uratowaç indywidualne
apteki i zagwarantowaç niezale˝noÊç wykonywania zawodu farmaceuty pol-
skim aptekarzom.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
    PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
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List do Pani Prezes Rady Ministrów Ewy KopaczList do Pani Prezes Rady Ministrów Ewy KopaczList do Pani Prezes Rady Ministrów Ewy KopaczList do Pani Prezes Rady Ministrów Ewy KopaczList do Pani Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
      Warszawa, 9 paêdziernika 2014 r.

Pani EWA KOPACZPani EWA KOPACZPani EWA KOPACZPani EWA KOPACZPani EWA KOPACZ
Prezes Rady MinistrówPrezes Rady MinistrówPrezes Rady MinistrówPrezes Rady MinistrówPrezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej Polskiej

W piÊmie z dnia 1 paêdziernika 2014 r.W piÊmie z dnia 1 paêdziernika 2014 r.W piÊmie z dnia 1 paêdziernika 2014 r.W piÊmie z dnia 1 paêdziernika 2014 r.W piÊmie z dnia 1 paêdziernika 2014 r. w imieniu samorzàdu aptekar-
skiego oraz wszystkich polskich farmaceutów zaapelowa∏em do Pani Premier
o podj´cie decyzji ratujàcych niezale˝ne apteki prowadzone przez polskich
farmaceutów. JesteÊmy przekonani, ˝e konieczna jest dalsza reforma rynku
farmaceutycznego, którà zapoczàtkowa∏a ustawa o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych, a tak˝e gruntowna nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Katastrofalnà sytuacj´ polskich aptekKatastrofalnà sytuacj´ polskich aptekKatastrofalnà sytuacj´ polskich aptekKatastrofalnà sytuacj´ polskich aptekKatastrofalnà sytuacj´ polskich aptek i najwa˝niejsze problemy zwiàzane
z prawid∏owym zaopatrzeniem pacjentów w leki ratujàce ich zdrowie i ˝ycie
przedstawi∏em premierowi Donaldowi Tuskowi w piÊmie z 20 lutego 2014 r.,
proszàc o pilne spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Problemy sygnalizowane w imieniu oko∏o 30 tysi´cy polskich farmaceutów
i milionów pacjentów naszych aptek nie zainteresowa∏y jednak premiera.
W ciàgu szeÊciu miesi´cy premier Donald Tusk nie tylko nie zaprosi∏ przedsta-
wicieli samorzàdu aptekarskiego na spotkanie, ale w ogóle nie odpowiedzia∏
na wspomniane pismo, b´dàce przecie˝ tak˝e zaproszeniem do dialogu z przed-
stawicielami farmaceutów, którzy wykonujà zawód zaufania publicznego.

W imieniu samorzàdu aptekarskiegoW imieniu samorzàdu aptekarskiegoW imieniu samorzàdu aptekarskiegoW imieniu samorzàdu aptekarskiegoW imieniu samorzàdu aptekarskiego, którego zadaniem – na podstawie
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich – jest mi´dzy innymi
reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów, troska o zacho-
wanie godnoÊci i niezale˝noÊci zawodu oraz wspó∏dzia∏anie z organami admi-
nistracji publicznej w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem zawodu i innych
dotyczàcych farmacji, a majàcych wp∏yw na ochron´ zdrowia publicznego,
prosz´ Panià Premier o spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Izby Apte-
karskiej. Pragniemy przedstawiç Pani Premier najwa˝niejsze problemy,
z którymi codziennie zmagajà si´ polscy pacjenci i aptekarze. Chcia∏bym pod-
kreÊliç, ˝e kierujemy si´ nie tylko troskà o naszych pacjentów, o prawid∏owe
zaopatrzenie ich w leki ratujàce zdrowie i ̋ ycie, ale tak˝e odpowiedzialnoÊcià
za przysz∏oÊç polskiego aptekarstwa i zawodu farmaceuty. Jestem g∏´boko
przekonany, ̋ e Pani Premier uwzgl´dni naszà proÊb´ o spotkanie, rozumiejàc
potrzeb´ podj´cia kompleksowych dzia∏aƒ, w tym legislacyjnych, w obszarze
dystrybucji aptecznej i zapewnienia pacjentom faktycznego dost´pu do leków.

                       dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
     PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
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Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

W dniu 24 paêdziernika 2014 r., w Jab∏onnie ko∏o Warszawy, odby∏o si´
kolejne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej pod przewodnictwem Prezesa
NRA, doktora Grzegorza Kucharewicza.

W porzàdku obrad, przekazanym cz∏onkom Rady przed rozpocz´ciem
posiedzenia, by∏y przewidziane tematy zwiàzane ze zmianami w przyznawaniu
i ustalenia wysokoÊci tak zwanych miesi´cznych rycza∏tów samorzàdowych
oraz przyznania nagrody finansowej Prezesowi NRA. Obydwa punkty pro-
gramu zosta∏y skreÊlone z porzàdku obrad ze wzgl´du na zbyt du˝e kontro-
wersje wÊród cz∏onków NRA, tematy wrócà po przepracowaniu i wprowadze-
niu mocnej argumentacji dla zmiany obecnych ustaleƒ.

Obecni na posiedzeniu cz∏onkowie NRA przedyskutowali treÊç pisma
Przewodniczàcego Komisji Akredytacyjnej, prof. Janusza Pluty, w sprawie pro-
jektu zmiany dotyczàcej wymagaƒ dla kierownika apteki ogólnodost´pnej,
w tym posiadania uprawnieƒ specjalisty w ró˝nych dziedzinach nauk farma-
ceutycznych. W chwili obecnej jest to zagadnienie bardzo trudne ze wzgl´du
na coraz bardziej obcià˝ajàcà prac´ zawodowà w aptekach oraz wysoki koszt
finansowy, szczególnie dla osób z województw, które nie posiadajà oÊrodka
akademickiego.

Na tle poprzedniego, omawianego zagadnienia, cz∏onkowie NRA stwier-
dzili, ˝e w najbli˝szym czasie nale˝a∏oby przedstawiç projekt treÊci rozporzà-
dzeƒ Ministra Zdrowia w sprawie szkoleƒ ciàg∏ych, tak, aby ustalenia bardziej
by∏y skorelowane z praktykà aptecznà.

Omówiono te˝ i przedyskutowano zagadnienia, które zawsze b´dà aktu-
alne w pracy aptek – zmiany w rozporzàdzeniach dotyczàcych zasad wysta-
wiania recept lekarskich; problemy aptek, przede wszystkim indywidualnych;
sprawy zwiàzane z Centralnym Rejestrem  Farmaceutów; problemy na rynku
produktów leczniczych.

Prezes NRA zapozna∏ równie˝ zgromadzonych z tematem bie˝àcych prac
nad zmianami w Prawie farmaceutycznym oraz ustawie refundacyjnej.

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 Prezydium PORA i Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej odby∏o si´ w siedzibie POIA, w dniu 29 wrzeÊnia br. Obydwa
posiedzenia prowadzi∏a Prezes PORA, dr n. farm. Lucyna Samborska.

Posiedzenie Prezydium PORA poÊwi´cone by∏o przede wszystkim
omówieniu spraw bie˝àcych, które zg∏osi∏o Biuro POIA. By∏y to:
a) przedstawienie przez Kapitu∏´ „Medalu za zas∏ugi dla aptekarstwa Pod-

karpacia” kandydatur szeÊciu magistrów farmacji, którzy wykazali si´ ponad-
przeci´tnà aktywnoÊcià w pracy na rzecz samorzàdu i aptekarstwa;
zatwierdzone przez Prezydium kandydatury zostanà przedstawione Radzie;

b) omówienie zakoƒczenia II okresu edukacyjnego przez grup´ 744 aptekarzy,
którzy rozpocz´li szkolenie ciàg∏e wed∏ug rozporzàdzenia MZ w roku 2004,
zakoƒczyli pierwszy okres edukacyjny w 2008 r. i kontynuowali w okresie
2009-2013. Zgodnie z uchwa∏à PORA, wykaz magistrów farmacji, którzy
nie ukoƒczyli pierwszego okresu edukacyjnego i nie zg∏osili do weryfikacji
certyfikatów uzyskanych w drugim okresie, zostanie przekazany do decyzji
PORA;

c) cz∏onkowie Prezydium zostali zapoznani z wzorem mandatu na kolejnà
kadencje PORA; omówiono zagadnienie organizacji jednego zamiast
czterech zebraƒ cz∏onków POIA dla wyboru delegatów; zdecydowano
o miejscach zjazdu sprawozdawczego (kwiecieƒ), zebrania cz∏onków POIA
(czerwiec) oraz zjazdu sprawozdawczo-wyborczego (paêdziernik);

d) zdecydowano o organizacji w trzeciej dekadzie listopada br. spotkania
przedstawicieli aptek z udzia∏em Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspekto-
ra Farmaceutycznego oraz Naczelnika Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ;

e) omówiono zmiany w realizacji recept, wprowadzone rozporzàdzeniami
Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2014 r. (Êrodki odurzajàce i leki psychotro-
powe) oraz z 11 wrzeÊnia 2014 r. (realizacja recept lekarskich);

f) cz∏onkowie Prezydium zapoznali si´ te˝ z wzorem kalendarza POIA na rok
2015 oraz podj´li decyzj´ o przygotowaniu wydawnictw do koƒca VI ka-
dencji.
Cz∏onkowie Prezydium przygotowali te˝ zagadnienia, które zosta∏y przed-

stawione pod obrady PORA.
Na posiedzeniu PORA goÊci∏ Wojewódzki Konsultant w dziedzinie farmacji

aptecznej województwa podkarpackiego, mgr farm. Tomasz Kasprzyk. W zwià-
zku z obj´ciem funkcji Konsultanta Krajowego przez mgr Lidi´ Czy˝, Wojewoda
Podkarpacki powo∏a∏a na tà funkcj´ i wr´czy∏a nominacj´ 19 wrzeÊnia br.
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mgr farm. T. Kasprzykowi. Konsultant Wojewódzki jest dost´pny we wszystkich
sprawach dotyczàcych szeroko poj´tej farmacji aptecznej pod adresem
tkasprzyk@interia.pl oraz numerem telefonu stacjonarnego 17 850 81 24.
W obecnoÊci Wojewódzkiego Konsultanta podsumowano II okres edukacyjny
i postanowiono o przekazaniu do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
spraw osób, które nie dokona∏y obowiàzku uzyskania odpowiedniej iloÊci
punktów edukacyjnych oraz nie zg∏osi∏y powodu takiej sytuacji. PoÊród
wszystkich magistrów farmacji, grup´ takà stanowi jedynie szesnastu cz∏onków
POIA.

Rada Aptekarska przyzna∏a prawa wykonywania zawodu dwóm magi-
strom farmacji, którzy zg∏osili swój akces do izby podkarpackiej.

Cz∏onkowie PORA potwierdzili jednog∏oÊnie przyznanie „Medali za zas∏ugi
dla aptekarstwa Podkarpacia” dla cz∏onków POIA zg∏oszonych do tego wyró-
˝nienia przez Prezydium. Medale zostanà wr´czone na ostatnim w VI Kadencji
Zjeêdzie Sprawozdawczym w kwietniu 2015 r.

Zdecydowano o organizacji jednego w województwie zebrania cz∏onkówZdecydowano o organizacji jednego w województwie zebrania cz∏onkówZdecydowano o organizacji jednego w województwie zebrania cz∏onkówZdecydowano o organizacji jednego w województwie zebrania cz∏onkówZdecydowano o organizacji jednego w województwie zebrania cz∏onków
POIA celem wyboru delegatów VII Kadencji. Zebranie, w zwiàzku ze zmianàPOIA celem wyboru delegatów VII Kadencji. Zebranie, w zwiàzku ze zmianàPOIA celem wyboru delegatów VII Kadencji. Zebranie, w zwiàzku ze zmianàPOIA celem wyboru delegatów VII Kadencji. Zebranie, w zwiàzku ze zmianàPOIA celem wyboru delegatów VII Kadencji. Zebranie, w zwiàzku ze zmianà
klucza wyborczego, wybierze 83 delegatów (wed∏ug stanu liczby cz∏onkówklucza wyborczego, wybierze 83 delegatów (wed∏ug stanu liczby cz∏onkówklucza wyborczego, wybierze 83 delegatów (wed∏ug stanu liczby cz∏onkówklucza wyborczego, wybierze 83 delegatów (wed∏ug stanu liczby cz∏onkówklucza wyborczego, wybierze 83 delegatów (wed∏ug stanu liczby cz∏onków
w dniu dzisiejszym, liczba mo˝e ulec zmianie poniewa˝ decydujàcy b´dziew dniu dzisiejszym, liczba mo˝e ulec zmianie poniewa˝ decydujàcy b´dziew dniu dzisiejszym, liczba mo˝e ulec zmianie poniewa˝ decydujàcy b´dziew dniu dzisiejszym, liczba mo˝e ulec zmianie poniewa˝ decydujàcy b´dziew dniu dzisiejszym, liczba mo˝e ulec zmianie poniewa˝ decydujàcy b´dzie
stan na dzieƒ 30 kwietnia 2015 r.). PORA stwierdzi∏a, ̋ e izba dzia∏a na tereniestan na dzieƒ 30 kwietnia 2015 r.). PORA stwierdzi∏a, ̋ e izba dzia∏a na tereniestan na dzieƒ 30 kwietnia 2015 r.). PORA stwierdzi∏a, ̋ e izba dzia∏a na tereniestan na dzieƒ 30 kwietnia 2015 r.). PORA stwierdzi∏a, ̋ e izba dzia∏a na tereniestan na dzieƒ 30 kwietnia 2015 r.). PORA stwierdzi∏a, ̋ e izba dzia∏a na terenie
jednego województwa, jest ju˝ dostatecznie zintegrowana, ˝e równie˝ zejednego województwa, jest ju˝ dostatecznie zintegrowana, ˝e równie˝ zejednego województwa, jest ju˝ dostatecznie zintegrowana, ˝e równie˝ zejednego województwa, jest ju˝ dostatecznie zintegrowana, ˝e równie˝ zejednego województwa, jest ju˝ dostatecznie zintegrowana, ˝e równie˝ ze
wzgl´dów finansowych i organizacyjnych nale˝y zorganizowaç jedno zebranie.wzgl´dów finansowych i organizacyjnych nale˝y zorganizowaç jedno zebranie.wzgl´dów finansowych i organizacyjnych nale˝y zorganizowaç jedno zebranie.wzgl´dów finansowych i organizacyjnych nale˝y zorganizowaç jedno zebranie.wzgl´dów finansowych i organizacyjnych nale˝y zorganizowaç jedno zebranie.
Spotkanie to, wed∏ug wst´pnego planu, odb´dzie si´ 18 czerwca 2015 r.Spotkanie to, wed∏ug wst´pnego planu, odb´dzie si´ 18 czerwca 2015 r.Spotkanie to, wed∏ug wst´pnego planu, odb´dzie si´ 18 czerwca 2015 r.Spotkanie to, wed∏ug wst´pnego planu, odb´dzie si´ 18 czerwca 2015 r.Spotkanie to, wed∏ug wst´pnego planu, odb´dzie si´ 18 czerwca 2015 r.
w Rzeszowie.w Rzeszowie.w Rzeszowie.w Rzeszowie.w Rzeszowie.

Podczas posiedzenia, cz∏onkowie PORA zapoznali si´ równie˝ z projekto-
wanymi wzorami materia∏ów kolejnych zjazdów.

LMC
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Uchwa∏a Nr 38/VI/2014Uchwa∏a Nr 38/VI/2014Uchwa∏a Nr 38/VI/2014Uchwa∏a Nr 38/VI/2014Uchwa∏a Nr 38/VI/2014
Podkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowej

Rady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady Aptekarskiej
z dnia 29 wrzeÊnia 2014 r.z dnia 29 wrzeÊnia 2014 r.z dnia 29 wrzeÊnia 2014 r.z dnia 29 wrzeÊnia 2014 r.z dnia 29 wrzeÊnia 2014 r.

w sprawie: organizacji zebrania aptekarzy – cz∏onków POIA oraz XXXIIw sprawie: organizacji zebrania aptekarzy – cz∏onków POIA oraz XXXIIw sprawie: organizacji zebrania aptekarzy – cz∏onków POIA oraz XXXIIw sprawie: organizacji zebrania aptekarzy – cz∏onków POIA oraz XXXIIw sprawie: organizacji zebrania aptekarzy – cz∏onków POIA oraz XXXII
Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA – VII Zjazdu Sprawozdawczo-Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA – VII Zjazdu Sprawozdawczo-Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA – VII Zjazdu Sprawozdawczo-Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA – VII Zjazdu Sprawozdawczo-Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA – VII Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego POIA w Rzeszowie.Wyborczego POIA w Rzeszowie.Wyborczego POIA w Rzeszowie.Wyborczego POIA w Rzeszowie.Wyborczego POIA w Rzeszowie.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2003 r.poz. 108), Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska w Rzeszowie, uchwala co nast´puje:

§1§1§1§1§1
Postanawia si´ zwo∏aç w dniu 18 czerwca 2015 r. w Rzeszowie zebranie

aptekarzy – cz∏onków POIA celem wyboru delegatów na VII Zjazd Sprawo-
zdawczo Wyborczy.

§2§2§2§2§2
Postanawia si´ zwo∏aç w dniu 7 paêdziernika 2015 r. w Rzeszowie XXXII

Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA – VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy.

§3§3§3§3§3
Sprawy zwiàzane z organizacjà zebrania oraz zjazdu sprawozdawczo

wyborczego powierza si´ Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej. Prezydium ze swego grona wskazuje osob´ odpowiedzialnà za
przeprowadzenie zebrania.

§5§5§5§5§5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Sekretarz    Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Podkarpackiej Okr´gowej
      Rady Aptekarskiej       Rady Aptekarskiej
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Posiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

W dniu 21 paêdziernika 2014 r., w siedzibie POIA, odby∏o si´ kolejne posie-
dzenie Prezydium PORA, prowadzone przez Prezesa, dr Lucyn´ Samborskà.

Podczas obrad Prezydium, z ràk Prezesa PORA, dwie osoby otrzyma∏y
prawa wykonywania zawodu, wraz z pinsà izby podkarpackiej i innymi mater-
ia∏ami POIA.

Cz∏onkowie Prezydium PORA przede wszystkim zapoznali si´ z sytuacjà,
jaka zaistnia∏a po przekazaniu cz∏onkom Naczelnej Rady Aptekarskiej zapro-
szenia na najbli˝sze posiedzenie NRA. W porzàdku obrad NRA znalaz∏ si´
punkt, w którym  zgromadzeni na posiedzeniu mieli omówiç projekt uchwa∏y
dotyczàcy nagrody dla Prezesa NRA. Projekt, w którym wskazano wysokoÊç
ewentualnej nagrody, zosta∏ upubliczniony drogami poza normalnymi kana-
∏ami s∏u˝bowej korespondencji. Tak projekt uchwa∏y jak i z∏amanie tajemnicy
korespondencji wywo∏a∏y dyskusj´ cz∏onków Prezydium Podkarpackiej ORA.
W jej wyniku stwierdzono, ̋ e gdyby nie to, ̋ e punkt dotyczàcy uchwa∏y NRA
dotyczàcy wysokoÊci nagrody dla Prezesa NRA w dniu 20.X.2014 r., zosta∏
wycofany z porzàdku obrad, Prezydium Podkarpackiej OIA wyrazi∏oby swà
negatywnà opini´ jako wskazówk´ w chwili g∏osowania, dla cz∏onków NRA
reprezentujàcych izb´ podkarpackà. Niemniej jednak pozostaje sprawa upubli-
cznienia dokumentów zwiàzanych z powy˝szà sprawà. Przekazanie dzienni-
karzom nie do koƒca prawdziwych ustaleƒ Prezydium NRA, co zaowocowa∏o
tytu∏ami typu „w najbli˝szy czwartek Grzegorz Kucharewicz mia∏ dostaç 82
tys. z∏ nagrody, ale po interwencji ... radia ... pieni´dzy na razie nie dostanie”.
Internetowe memy zwiàzane ze skanami projektu uchwa∏y oraz linki kierujàce
na stron´ NIA, gdzie sà sk∏ady imienne organów NIA, zosta∏y te˝ przekazane
drogà, z której korzystajà aptekarze podczas internetowego szkolenia ciàg∏e-
go. Mgr L. Czy˝, cz∏onek Prezydium NRA i Koordynator Departamentu Etyki
i Deontologii NRA (nawiasem – nieobecna na posiedzeniu Prezydium NRA
w dniu 8.X.214r r., na którym projekt uchwa∏y zosta∏ opracowany) zosta∏a zobo-
wiàzana do opracowania wystàpienia na temat absolutnie niezgodnego
z Kodeksem Etyki Aptekarza RP post´powania cz∏onków samorzàdu aptekarskiego.
Pozosta∏ymi punktami obrad Prezydium PORA by∏y:
– sprawy organizacyjne ostatniego w VI kadencji PORA zjazdu sprawozda-

wczego (miejsce, termin, porzàdek obrad, udzia∏ firm farmaceutycznych,
materia∏y zjazdowe);

– projekt regulaminu zebrania wyborczego, wybierajàcego delegatów VII kadencji;
– sprawy bie˝àce, w tym przekazanie Rzecznikowi OdpowiedzialnoÊci Zawo-

dowej spraw zwiàzanych z cz∏onkami POIA, którzy nie zakoƒczyli szkolenia
ciàg∏ego w odpowiednim terminie.

LMC
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˚ycie z receptà w r´ku˚ycie z receptà w r´ku˚ycie z receptà w r´ku˚ycie z receptà w r´ku˚ycie z receptà w r´ku
CZYLI KILKA S¸ÓW O SOBIECZYLI KILKA S¸ÓW O SOBIECZYLI KILKA S¸ÓW O SOBIECZYLI KILKA S¸ÓW O SOBIECZYLI KILKA S¸ÓW O SOBIE

Pami´tam, ̋ e zawsze uÊmie-
cha∏am si´ czytajàc w podaniach,
˝yciorysach, wspomnieniach, ˝e
ktoÊ od kolebki marzy∏ o medycy-
nie, aktorstwie. Dzisiaj zastana-
wiam si´ czy nie ma w tym odrobi-
ny prawdy. Byç mo˝e los wyzna-
cza nam takà w∏aÊnie drog´. Po
raz pierwszy z aptekà zetkn´∏am
si´ w Sanoku, jeszcze jako dzie-
cko. By∏a to apteka magistra Kaw-
skiego, wówczas jeszcze prywa-
tna, która zachwyca∏a nie tylko
tajemniczoÊcià sporzàdzanych tu
mikstur, ale autentycznà pi´kno-
Êcià. S∏awa jej si´ga∏a daleko poza
Wschodnià Galicj´, przetrwa∏a do
czasów powojennych, dotar∏a do
Warszawy. Kiedy zainteresowani

nià urz´dnicy ministerialni w latach 50-tych dotarli do Sanoka, by∏o ju˝ za
póêno. Klasycystyczny budynek, wczeÊniej wyw∏aszczony, zosta∏ decyzjà
ówczesnych w∏adz zburzony. Na jego miejscu stoi blok mieszkalny.

Utkwi∏y mi w pami´ci oryginalne schody wejÊciowe, zapach apteki i ta
okropna kasa, której ba∏am si´ tak bardzo, ˝e nie podchodzi∏am za blisko.
Nie mog∏am wówczas przypuszczaç, ˝e po latach zostan´ ˝onà wnuka w∏a-
Êciciela tej apteki, a zapach apteczny b´dzie mi towarzyszy∏ przez ca∏e ˝ycie.
Strach przed kasà pozosta∏, mo˝e ju˝ wtedy przewidywa∏am nadejÊcie kas
fiskalnych.

Min´∏y lata, szko∏y podstawowej, liceum, trzeba by∏o si´ zdecydowaç,
i wybraç uczelni´. Pomimo, ̋ e zawsze bardziej interesowa∏y mnie przedmioty
humanistyczne, wybra∏am kierunek medyczny. Rozpocz´∏am studia na
Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie. Po studiach ukoƒczonych
w 1964 roku, podj´∏am prac´ w Rzeszowskim Zarzàdzie Aptek w Brzozowie.
Tutaj w przemi∏ej atmosferze i pod czujnym okiem Pani mgr Malinowej
stawia∏am pierwsze zawodowe kroki. Powoli nauczy∏am si´ nie tylko czytaç
recepty, ale równie˝ rozumieç pacjentów proszàcych o tabletki „Lokur”, tzn.



˚YCIE Z RECEPTÑ W R¢KU... 21

Pantocid do odka˝ania wody, stosowany przewa˝nie dla drobiu. Dowiedzia∏am
si´, ̋ e „mowl´ciu” na katar pomo˝e maÊç majerankowa, a woda „nietleniona”
zostanie jeszcze w aptece przelana z oryginalnej ciemnej butelki do w∏asnej,
monopolowej z jasnego szk∏a.

W Brzozowie pracowa∏am 5 lat, by∏o mi ̋ al wyje˝d˝aç, ale mà˝ pracowa∏
w Sanoku, i dostaliÊmy wi´ksze mieszkanie. W tym czasie w Sanoku by∏y
dwie apteki, obydwie przy tej samej, ulicy Âwierczewskiego. Sanok to miasto
górzyste, i ulica ta ∏àczy cz´Êç miasta po∏o˝onà na górze z cz´Êcià dolnà. Stàd
przypuszczalnie okreÊlano apteki jako jednà na górze, drugà na dole (ja pra-
cowa∏am na dole). Dla sanoczan wszystko by∏o jasne, ale pacjenci przyjezdni
pytali któr´dy wchodzi si´ na gór´, bo nie widzà schodów.

Dwie apteki na czterdziestotysi´czny Sanok to by∏o stanowczo za ma∏o.
W roku 1926 kiedy Sanok liczy∏ 26 tysi´cy mieszkaƒców, aptek by∏o 3:
1. Apteka obwodowa mgr Kawskiego przy ul. KoÊciuszki,
2. Apteka „Pod Gwiazdà” Jana Górnego
3. Apteka przy Potoku P∏owieckim Henryka Eisenbacha.

Kiedy staraniem radnych otwarto aptek´ przy ulicy Traugutta, przenios∏am
si´ do pracy do tej nowej, bardzo ∏adnej apteki.

Wn´trze apteki  z personelem i „groênà” kasà.Wn´trze apteki  z personelem i „groênà” kasà.Wn´trze apteki  z personelem i „groênà” kasà.Wn´trze apteki  z personelem i „groênà” kasà.Wn´trze apteki  z personelem i „groênà” kasà.
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Nie popracowa∏am tu jednak d∏ugo, przyj´∏am propozycj´ prowadzenia

apteki na terenie Specjalistycznej Przychodni Przyzak∏adowej w Stomilu.
W tym czasie zmieni∏a si´ bardzo sytuacja na rynku farmaceutycznym.

Powsta∏y prywatne hurtownie leków, i równie˝ prywatne apteki.
O powrocie prywatnych aptek marzy∏ mój teÊç, mgr farmacji, w∏aÊciciel

apteki do roku 1951, do chwili upaƒstwowienia. Wydawa∏o nam si´ to niemo-
˝liwe, a jednak i tu zasz∏a zmiana. Ojciec niestety nie doczeka∏.

Aptek´ przy Stomilu wykupi∏am od „Cefarmu” i przez kilkanaÊcie lat by∏am
„na swoim”.

W aptece tej powiesi∏am na honorowym miejscu dyplom dziadka m´˝a,
mgr farmacji Mariana Kawskiego wydany w 1897 roku.

Dyplom mgr Mariana Kawskiego

Dyplom ukoƒczenia najstarszej w kraju „Alma Mater” ma format afisza,
i jest wypisany po ∏acinie, zamierzch∏à stylistykà. Zwracali na niego uwag´
niemal wszyscy pacjenci, niektórzy komentowali. Kiedy jednak listonosz zapyta∏
czy to mój dyplom, zrozumia∏am ˝e pora pomyÊleç o emeryturze.

Szybko okaza∏o si´, ˝e ˝ycie emeryta nie jest takie s∏odkie, jak mi si´
wydawa∏o.
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Wróci∏am do pracy, troch´ do apteki, a obecnie do hurtowni farmaceutycznej.
Dobiega koƒca mój maraton zawodowy. Min´∏o 50 lat i czasem zasta-

nawiam si´, czy gdybym urodzi∏a si´ po raz drugi, zaj´∏abym si´ czymÊ innym,
czy znów wybra∏abym ˝ycie z receptà w r´ku. Z receptà na ˝ycie godziwe.

Podobno kiedyÊ aptekarze i pszczelarze nie musieli nawet sk∏adaç przysi´gi
w sàdzie, a dzisiaj?

Dzisiaj mo˝na spotkaç sfa∏szowany miód, ale mo˝e to pszczo∏y te˝ zagu-
bi∏y si´ w tej nowoczesnoÊci?

 mgr  Wiktoria  Rudy
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El˝bieta Zwoliƒska

Farmakopee polskie na tle ustawodawstwaFarmakopee polskie na tle ustawodawstwaFarmakopee polskie na tle ustawodawstwaFarmakopee polskie na tle ustawodawstwaFarmakopee polskie na tle ustawodawstwa
farmaceutycznego paƒstw zaborczych.farmaceutycznego paƒstw zaborczych.farmaceutycznego paƒstw zaborczych.farmaceutycznego paƒstw zaborczych.farmaceutycznego paƒstw zaborczych.

Termin „pharmacopea”, który obecnie znaczy po prostu „urz´dowy spis
leków” jak równie˝ obowiàzujàce normy sk∏adu leków, przyrzàdzania,
dawkowania, przechowywania i badania odnajdujemy po raz pierwszy w wy-
dawnictwie z 1548 r. pt „Pharmacopoeae libri tres, his, qui arte medicam et
pharmacopoeam tractant exercentque, maxime necessarii”. Autorem tego
opracowania by∏ Jacques du Bois. Autorem kolejnej farmakopei, a w∏aÊciwie
podr´cznika wykonywania leków by∏ polski aptekarz, lekarz z Gdaƒska Jan
Placotomus. Obydwa wydawnictwa oparte by∏y na „Dispensatorium” Valeriusa
Cordusa z 1546 r. Rok po ukazaniu si´ farmakopei Placotomusa (1561) lekarz
z Metzu, Anutius Foesius, wyda∏ w Bazylei ksià˝k´ pod tytu∏em „Pharmacopoea
Mediomatrica”.

Mówiàc o farmakopei mamy na myÊli ogólnopaƒstwowe kodeksy obowià-
zujàce apteki. Takie kodeksy powszechnie zacz´∏y wchodziç w ̋ ycie w drugiej
po∏owie XVIII stulecia. WczeÊniej ich role spe∏nia∏y Antidotaria, Dispensatoria,
czy Ricettaria.

Ukazywa∏y si´ one w ró˝nych miastach europejskich od koƒca XV wieku.
Nie znaczy to, ̋ e równie˝ przedtem nie by∏o ̋ adnych kodeksów obejmujàcych
wykazy leków i norm, zwiàzane z ich stosowaniem. Poczàtki si´gajà staro˝y-
tnoÊci. Okres Êredniowiecza nie sprzyja∏ rozwojowi nauki. Surowa religia chrze-
Êcijaƒska uwa˝a∏a, ˝e choroba to kara i dopust Bo˝y, a leczenie sprowadza∏o
si´ do modlitwy, postu czy umartwiania. Ogromny wk∏ad w rozwój przepisów
na sporzàdzanie leków wnieÊli Arabowie. Najbardziej znane dzie∏o to dzie∏o
Awicenny (980-1037), znane pod ∏aciƒskim tytu∏em „Canon Medicinae”.
Stanowi∏o ono manua∏ aptekarski, którym pos∏ugiwali si´ tak aptekarze jak
i lekarze a˝ do koƒca XVI wieku. Ksià˝ka ta by∏a podstawowym podr´cznikiem
jeszcze w 1650 r. na wydziale lekarskim uniwersytetu w Montpellier. Awicenna
opisa∏ w ksià˝ce wiele surowców leczniczych oraz poda∏ przepisy na przetwory
apteczne. Nale˝y zwróciç uwag´, ̋ e okres arabski to czas kiedy zaczyna ryso-
waç si´ podzia∏ mi´dzy medycynà a farmacjà.

Wiek XI-XII to powstanie Antidotarium, u˝ywanego w formie manua∏u
aptecznego niemal w ca∏ej Europie do koƒca Êredniowiecza. Twórcà tego
dzie∏a móg∏ byç jeden a mo˝e kilku lekarzy wyst´pujàcych pod wspólnym
imieniem Mesue. Antidotarium by∏o podstawà do opracowania pierwszych
farmakopei – a przede wszystkim farmakopei londyƒskiej. Obejmowa∏o ono
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g∏ównie przepisy na 35 rodzajów pigu∏ek, 49 maÊci, 79 syropów oraz inne
postaci leków: napary, powide∏ka, proszki czy plastry.

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje kolejne Antidotarium napisane w XII wieku
przez prze∏o˝onego Szko∏y Salezjaƒskiej, Miko∏aja. Jest to dzie∏o przeznaczone
wy∏àcznie dla aptekarzy co odró˝nia je od dzie∏ poprzednich. Pod wieloma
aspektami przypomina obecnà farmakope´, albowiem zawiera opisy suro-
wców, sposoby wykonania leków oraz wymienia obowiàzujàce miary i wagi
apteczne.

Kolejne dzie∏a to 1498 r., pierwsza w Europie farmakopea miejska wydana
po w∏osku, sk∏adajàca si´ z trzech ksiàg. O ile pierwszy tytu∏ by∏ d∏ugi i skom-
plikowany, to ju˝ w 1567 r. ukaza∏a si´ ona pod krótkim tytu∏em „Ricettario
Fiorentino”. 1535 r. to wydanie w Barcelonie kodeksu aptekarskiego
„Concordantia pharmacopoeorum” zatwierdzonego dekretem królewskim.

Poza pó∏wyspem Apeniƒskim i Pirenejskim obowiàzywa∏a farmakopea
opracowana przez Valeriusa Cordusa. Obowiàzywa∏a ona wy∏àcznie apteki
norymberskie i doczeka∏a si´ wielu wydaƒ. Jej ostatnie wydanie ukaza∏o si´
w 1660 r. Za przyk∏adem Norymbergi wiele miast zacz´∏o wprowadzaç swoje
lekospisy. Miasto Augsburg poleci∏o napisanie farmakopei dla potrzeb
miejscowych aptek wybitnemu lekarzowi Adolfowi Occo. Dzie∏o to, z 1564 r.,
znacznie przewy˝sza∏o farmakope´ norymberskà i przez 150 lat stanowi∏o
wzór dla innych farmakopei: londyƒskiej (1618), paryskiej (1637), edynburskiej
(1698) i dubliƒskiej (1807).

Wszystkie te farmakopee majà charakter farmakopei miejskiej. Inaczej
rzecz si´ mia∏a w przypadku farmakopei paƒstwowej. Istnia∏a koniecznoÊç
ujednolicenia produkcji leków, lecz mimo to lekospisy takie pojawi∏y si´
stosunkowo póêno.

Pierwszà farmakopeà o charakterze kodeksu ogólnopaƒstwowego by∏o
wydane w 1698 r. „Dispensatorium Brandeburgium seu norma...”. Fryderyk I
nakaza∏ w 1714 r. przedrukowanie tego dzie∏a jako obowiàzujàcego na terenie
ca∏ego paƒstwa pruskiego. Nowe zdobycze terenowe królów pruskich, rozcià-
ga∏y si´ na coraz to nowe obszary i tak rozszerza∏o si´ swoim zasi´giem
„Dispensatorium”. Ostatnie wydanie ukaza∏o si´ w 1781 r. Nazywane po-
wszechnie „Farmakopeà Pruskà” (Pharmacopea Borussica), da∏o postawy
do opracowania pierwszej “Farmakopei Polskiej” w 1817 r.

Pierwsza farmakopea rosyjska, opracowana zosta∏a za rzàdów Katarzyny II,
przez Rad´ Lekarskà w  1770 r. i ukaza∏a si´ po ∏acinie. Dopiero w 1866 roku
wydano pierwszà farmakope´ w j´zyku rosyjskim. Od tego roku rozpoczyna
si´ oficjalna numeracja farmakopei rosyjskiej (do I wojny Êwiatowej ukaza∏o
si´ 6  wydaƒ).
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W Austrii, w 1820 r. wydano pierwszà ogólnokrajowà farmakope´

„Pharmacopaea Austriaca”. Ósme jej wydanie z 1906 r. (wydane po ∏acinie)
obowiàzywa∏o na terenach Polski wchodzàcych w sk∏ad by∏ego zaboru, do
1938 r., do ukazania si´ Farmakopei Polskiej II.

Pierwsza ogólnopaƒstwowa farmakopea cesarstwa niemieckiego wydana
zosta∏a dopiero po wojnie francusko-pruskiej. W 1872 r. wesz∏a w ˝ycie,
wydana  po ∏acinie. „Pharmacopoea Germanica”. Wprowadzi∏a ona do aptek
system metryczny w miejsce dawnych miar i wag norymberskich. Jej trzecie
wydanie ukaza∏o si´ w j´zyku niemieckim pod tytu∏em „Arzneibuch fur das
Deutsche Reich”, a wydanie z 1910 r. obowiàzywa∏o w Polsce na ziemiach
zaboru pruskiego, równie˝ do 1938 r.

Tak wyglàda pokrótce historia farmakopei europejskich. A co z lekospisami
polskimi? DziÊ mówimy, ˝e farmakopea – kodeks apteczny – to urz´dowy
spis leków dopuszczonych do obrotu w danym kraju, obwarowany tymi
samymi zastrze˝eniami, spis surowców s∏u˝àcych do sporzàdzania niektórych
leków w aptece. Zawiera ona opis substancji, sposoby ich przechowywania,
rodzaje opakowaƒ, dawkowanie, kontrol´ jakoÊci ... Lekospisy polskie te˝
majà swojà histori´ i si´gajà XV wieku.

Rok 1472 – s∏ownik leków do celów praktycznych, wiek XVI – r´kopis
nieznanego autora – wykaz leków tworzony pod wp∏ywem m. in. wspom-
nianego wczeÊniej Awicenny. Kolejna farmakopea z 1665 r. opracowana na
zlecenie Rady Miejskiej w Gdaƒsku. Nieco póêniej, w 1683 r., kolejna,
opracowana przez naczelnego lekarza królewskiego i aptekarza krakowskiego
Jana Wayna. W 1704 r. Jan Zajàczkowski, profesor Wydzia∏u Lekarskiego
Akademii Krakowskiej zaproponowa∏ aby wprowadziç „pharmacopoea uni-
versitatis et facultatis”. Niestety nie dosz∏o to do skutku, podobnie jak projekt
z 1784 r. Marsza∏ka Wielkiego Litewskiego Rocha W∏adys∏awa Gurowskiego,
który sprawowa∏ w Warszawie w∏adz´ w zast´pstwie Micha∏a Jerzego
Mniszcha, Marsza∏ka Wielkiego Koronnego.

Kolejna próba natomiast si´ udaje. W 1794 r. wydana zostaje w formie
broszury, o rozmiarach 15,6 cm X 9 cm, oprawiona w szaroniebieski papier,
zawierajàca 4 karty numerowane (karta tytu∏owa, wst´p i Exposito Opusculi)
i 32 karty numerowane (tekst Farmakopei) „Farmakopea Obozowa i Laza-
retowa Wojska Koronnego”. Zwana ona jest tak˝e Farmakopeà KoÊciuszko-
wskà. Nazwa ta u˝ywana jest ze wzgl´du na fakt, ̋ e opracowano jà na potrze-
by wojsk walczàcych w Powstaniu KoÊciuszkowskim i zadedykowana
Tadeuszowi KoÊciuszce przez autora farmakopei. Twórcà tej farmakopei by∏
sztabsmedyk generalny dr Hiacynt Dziarkowski. T∏oczy∏ ja polski jakobin ks.
Józef Mejer we w∏asnej drukarni na Rynku Starego Miasta. Wydano jà z po-
lecenia Wydzia∏u Potrzeb Wojskowych, kosztem Wydzia∏u Instrukcji Narodo-
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wej. Farmakopea ta by∏a bardzo krótka, oszcz´-
dna wr´cz, wolna od nadmiaru leków, „wygo-
dna w marszu”.

Zawiera∏a ona m.in. przepisy na ocet kam-
forowy i o∏owiany, balsamy, zastosowanie kory
drzew egzotycznych i polskich (wierzby), eli-
ksiry, plastry, powide∏ka, emulsje, ok∏ady, mi-
kstury i napoje, pigu∏ki, nalewki i maÊci.

Po przejÊciu kraju pod panowania zabor-
ców; austriackiego, pruskiego i rosyjskiego,
takie te˝ obowiàzywa∏y farmakopee. Nadawa∏y
one lekarstwom tak ró˝norodny charakter, ˝e
ludnoÊç i aptekarze przyzwyczajeni do tych ró-
˝nic, d∏ugo po wejÊciu w ˝ycie nawet Farma-
kopei Polskiej, pos∏ugiwali si´ w∏asnymi dy-
spensatoriami.

Od 1808 r. Rada Ogólna Lekarska Ksi´stwa
Warszawskiego przystàpi∏a  – w myÊl obowià-
zujàcych przepisów – do opracowania ogólnego krajowego dispensatorium.
Uczyni∏a to m.in. po to, aby roÊliny krajowe mog∏y byç umieszczane nad
zagranicznymi. W grudniu 1811 r. Rada Lekarska kieruje pismo do Ministra
Spraw Wewn´trznych, ̋ e, zgodnie z dekretem z 1809 r,, konieczne jest wydanie
farmakopei krajowej. W piÊmie tym wskazuje koniecznoÊç ujednolicenia
lekospisów, równie˝ ze wzgl´du na taks´ leków. Farmakopea by∏a ju˝
przygotowana w brudnopisie, pozosta∏o przepisaç na czysto, przy czym
chodzi∏o o umieszczenie przy nazwach nazw niemieckich. Przewidywano trzy
j´zyki: ∏acina, francuski i niemiecki z racji du˝ej iloÊci niemieckich aptekarzy.
Do listu do∏àczono projekt farmakopei:

„1) Zamiast nomenklatury niemieckiej przyj´tà zosta∏a dok∏adniejsza francuska.„1) Zamiast nomenklatury niemieckiej przyj´tà zosta∏a dok∏adniejsza francuska.„1) Zamiast nomenklatury niemieckiej przyj´tà zosta∏a dok∏adniejsza francuska.„1) Zamiast nomenklatury niemieckiej przyj´tà zosta∏a dok∏adniejsza francuska.„1) Zamiast nomenklatury niemieckiej przyj´tà zosta∏a dok∏adniejsza francuska.
2) Produkty wybierano o ile mo˝noÊci krajowe. 3) Najnowsze preparaty sà2) Produkty wybierano o ile mo˝noÊci krajowe. 3) Najnowsze preparaty sà2) Produkty wybierano o ile mo˝noÊci krajowe. 3) Najnowsze preparaty sà2) Produkty wybierano o ile mo˝noÊci krajowe. 3) Najnowsze preparaty sà2) Produkty wybierano o ile mo˝noÊci krajowe. 3) Najnowsze preparaty sà
uwzgl´dnione. 4) Jasna i niezawi∏a ∏acina zachowana. 5) Materyja∏y przezuwzgl´dnione. 4) Jasna i niezawi∏a ∏acina zachowana. 5) Materyja∏y przezuwzgl´dnione. 4) Jasna i niezawi∏a ∏acina zachowana. 5) Materyja∏y przezuwzgl´dnione. 4) Jasna i niezawi∏a ∏acina zachowana. 5) Materyja∏y przezuwzgl´dnione. 4) Jasna i niezawi∏a ∏acina zachowana. 5) Materyja∏y przez
krótkie co do ich natury opisy sà oznaczone. 6) Nazwy niemieckie sà dopisane,krótkie co do ich natury opisy sà oznaczone. 6) Nazwy niemieckie sà dopisane,krótkie co do ich natury opisy sà oznaczone. 6) Nazwy niemieckie sà dopisane,krótkie co do ich natury opisy sà oznaczone. 6) Nazwy niemieckie sà dopisane,krótkie co do ich natury opisy sà oznaczone. 6) Nazwy niemieckie sà dopisane,
lecz stosownie do uznania JW.-go Ministra mogà byç usuni´te. 7) Dla dogo-lecz stosownie do uznania JW.-go Ministra mogà byç usuni´te. 7) Dla dogo-lecz stosownie do uznania JW.-go Ministra mogà byç usuni´te. 7) Dla dogo-lecz stosownie do uznania JW.-go Ministra mogà byç usuni´te. 7) Dla dogo-lecz stosownie do uznania JW.-go Ministra mogà byç usuni´te. 7) Dla dogo-
dnoÊci rejestr mieÊci starà i nowà nomenklatur´ (Podpisano Wolf i Arnold).”dnoÊci rejestr mieÊci starà i nowà nomenklatur´ (Podpisano Wolf i Arnold).”dnoÊci rejestr mieÊci starà i nowà nomenklatur´ (Podpisano Wolf i Arnold).”dnoÊci rejestr mieÊci starà i nowà nomenklatur´ (Podpisano Wolf i Arnold).”dnoÊci rejestr mieÊci starà i nowà nomenklatur´ (Podpisano Wolf i Arnold).”

Ze wzgl´du na brak odpowiedzi, w lutym 1812 r. ponownie zosta∏a
wystosowana proÊba o druk, a w marcu Minister otrzymuje przepisanà na
czysto farmakope´. Niestety, 16 kwietnia 1812 r. Minister odpowiada:
„pomimo u˝ytecznoÊci tak po˝àdanego dzie∏a, okolicznoÊci obecne nakazujà
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wstrzymaç go”. RównoczeÊnie proponuje jednak aby oprócz nazw niemieckich
dodaç francuskie. Trzy lata póêniej Rada Ogólna Lekarska prosi o zwrot
r´kopisu farmakopei, a jako przyczyn´ podaje nowe odkrycia naukowe, o które
nale˝y uzupe∏niç farmakope´. RównoczeÊnie informuje si´ aptekarzy z Depar-
tamentu Krakowskiego, Radomskiego, Lubelskiego i Siedleckiego, ˝e nadal
obowiàzuje dawne dispensatoium, poniewa˝ krajowego jeszcze nie ma.
Dopiero 5 marca 1817 r. Rada Ogólna Lekarska otrzyma∏a zgod´ na druk
farmakopei i tak po ró˝nych kolejach losu ukaza∏a si´ pierwsza polska
farmakopea pt. „Pharmacopoeia Regni Poloniae auctoritate Ministerii„Pharmacopoeia Regni Poloniae auctoritate Ministerii„Pharmacopoeia Regni Poloniae auctoritate Ministerii„Pharmacopoeia Regni Poloniae auctoritate Ministerii„Pharmacopoeia Regni Poloniae auctoritate Ministerii
Administrationis Rerum Internarum et Disciplinae Publicae Edita a ConsilioAdministrationis Rerum Internarum et Disciplinae Publicae Edita a ConsilioAdministrationis Rerum Internarum et Disciplinae Publicae Edita a ConsilioAdministrationis Rerum Internarum et Disciplinae Publicae Edita a ConsilioAdministrationis Rerum Internarum et Disciplinae Publicae Edita a Consilio
Supremo Sanitatis. Varsoviae Anno MDCCCXVII in 8-vo”Supremo Sanitatis. Varsoviae Anno MDCCCXVII in 8-vo”Supremo Sanitatis. Varsoviae Anno MDCCCXVII in 8-vo”Supremo Sanitatis. Varsoviae Anno MDCCCXVII in 8-vo”Supremo Sanitatis. Varsoviae Anno MDCCCXVII in 8-vo”. By∏o to wydanie
∏aciƒskie.

Wst´p liczy∏ trzy strony, objaÊnienia miar i wag
jednà stron´, spis – stron trzy, poprawek strona
jedna. Ca∏y tekst podzielono na trzy cz´Êci:
1) Materia pharmaceutica – zawiera opisy 305
surowców i zwiàzków chemicznych, uwzgl´-
dniajàc tylko polskie nazwy ( str. 1 - 73),
2) Praeparata et composita – zawiera opisy
przyrzàdzania 357 Êrodków z∏o˝onych,
3) Ex tempore paranda – zawiera 16 przepi-
sów Êrodków wykonywanych na poczekaniu.

Og∏osiwszy drukiem farmakope´, Rada
Ogólna Lekarska poleci∏a posiadanie jej przez
ka˝dego aptekarza, lekarza, chirurga I rz´du.
Jednak zainteresowanie by∏o ma∏e. Wobec
powy˝szego Rada Ogólna Lekarska prosi 7 lu-
tego 1818 r. Komisj´ Spraw Wewn´trznych
i Policji aby nakaza∏a zakup farmakopei
wszystkim, którzy jà powinni mieç, w terminie

do 30 marca 1818 r., a do 30 czerwca 1818 r. aby wed∏ug niej urzàdzone by∏y
wszystkie apteki. Takie polecenie Komisja wyda∏a 16 lutego 1818 r.

Z biegiem czasu Farmakopea wymaga∏a uzupe∏nieƒ. Polecenie takie
otrzyma∏a ju˝ w sierpniu 1827 r. Rada Lekarska. Dotyczy∏o ono uzupe∏nienia
farmakopei o dodatek w j´zyku ∏aciƒskim. Niestety, poprawki te nigdy drukiem
nie by∏y og∏oszone.

W 1831 r., ówczesny rzàd og∏osi∏ farmakope´ wojennà zawierajàca 62
strony i napisanà po ∏acinie. By∏a to pierwsza, tylko krajowa, Farmakopea
Polska.
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W 1835 r. Komisja Spraw Wewn´trznych, bioràc pod uwag´ fakt zbyt

drogich leków ordynowanych w szpitalach, wezwa∏a (4 maja)  Rad´ Ogólnà
Lekarskà do napisania oddzielnej dla szpitali farmakopei. Rada za˝àda∏a wyka-
zu najcz´Êciej przepisywanych leków oraz êróde∏ Êrodków finansowych pozy-
skiwanych na ten cel. Projekt post´powa∏ bardzo wolno. W kwietniu 1837 r.
Rad´ wezwano do szybszego dzia∏ania i w paêdzierniku tego roku projekt by∏
gotowy. Projekt zatwierdzono 28 lutego 1838 r. i og∏oszono pod nazwà
Pharmacopoea Nosocomialis (Farmakopea szpitalna) Sk∏ada∏a si´ ona z dwóch
cz´Êci:
I - taksa str. 7-37
II - przepisy na przetwory i leki z∏o˝one.

Podstawà by∏a farmakopea krajowa, uzupe∏niono jà nowymi przepisami,
które oznaczono literami Ph. Nos. (Pharmacopea Nosocomialis). Krzy˝ykiem
– trujàce, gwiazdkà – kosztowniejsze, wypisywane tylko w przypadkach szcze-
gólnych. Farmakopea ta opracowana by∏a jednak zbyt ogólnie i nie rozstrzyga∏a
wszystkich kwestii. Praktyczne jej stosowanie pokaza∏o, ̋ e nale˝y jà uzupe∏niç.

Ponadto paragraf 94 ustawy dla farmaceutów i aptek z 1844 r. (rosyjskiej),
nakazywa∏ wyraênie stosowanie farmakopei szpitalnej w szpitalach, wi´zie-
niach, instytutach i tym podobnych zak∏adach, gdzie chory leczony by∏ na
koszt miasta czy gminy. Nak∏ad farmakopei szpitalnej wyczerpa∏ si´ w 1858 r.
Rada Lekarska postanowi∏a, korzystajàc z okazji, wydaç nowà farmakope´
szpitalnà uzupe∏nionà o nowe osiàgniecia. Wyznaczy∏a zespó∏ ludzi – Komitet
do jej opracowania. Tacy lekarze jak Le Brun, Podowski, Groer i Krzyszka oraz
aptekarze Paw∏owski, Lilpop i Soko∏owski, zaj´li si´ opracowaniem nowej
farmakopei. Projekt redagowa∏ Le Brun, który to 21 czerwca 1859 r. przed∏o˝y∏
go Radzie. Ta zaj´∏a si´ nim bardzo szczegó∏owo. Oddzielono przepisy dla
lekarzy od przepisów taksowania lekarstw, dodano szereg wskazówek
dotyczàcych odtruç. Ju˝ w listopadzie tego roku farmakopea trafi∏a do Komisji
Spraw Wewn´trznych z proÊbà o druk, a tak˝e stosowanie w szpitalach,
aptekach, instytucjach dobroczynnych, przytu∏kach i wi´zieniach. Chodzi∏o
równie˝ o sprzeda˝ ogólnie dost´pnà. 28 lutego 1860 r., Komisja zatwierdzi∏a
farmakope´ do druku z mocà obowiàzujàca od maja 1860 r. Druk obejmowa∏
1.500 egzemplarzy. Farmakopea by∏a podzielona na dwie cz´Êci:
I cz´ÊçI cz´ÊçI cz´ÊçI cz´ÊçI cz´Êç
a) zasady ogólne dotyczàce wypisywania leków,
a) wykaz Êrodków lekarskich,
b) przyrzàdzania przetworów i leków z∏o˝onych,
c) zbiór recept czyli formularz.
II cz´ÊçII cz´ÊçII cz´ÊçII cz´ÊçII cz´Êç
a) ogólne zasady dotyczàce oceniania leków,
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b) ceny,
c) skorowidz Êrodków zaradnych przy otruciach.

Farmakopea by∏a corocznie uzupe∏niana o nowe przepisy i zmiany w taksie.
Pierwszy dodatek ukaza∏ si´ w 1861 r., drugi w 1867. Bioràc pod uwag´ pra-
ktycznoÊç farmakopei szpitalnej, mia∏a ona du˝e zastosowanie obok farma-
kopei rosyjskiej.

Wydana w 1817 r. farmakopea krajowa, w 1844 r. by∏a ju˝ przestarza∏a.
Nastàpi∏ post´p w farmacji czy chemii. Dlatego te˝ Inspektor S∏u˝by Zdrowia
zaproponowa∏ Radzie Lekarskiej u∏o˝enie nowej farmakopei, bogatszej o osià-
gni´cia nauki. G∏ówny nacisk w tym wydaniu nale˝a∏o po∏o˝yç na podzia∏
leków – na takie, które winny byç w ka˝dej aptece (asortyment podstawowy)
i takie, które oprócz tych podstawowych by∏yby w wi´kszych aptekach.
Propozycj´ przyj´to, utworzono Komitet. W pierwszej kolejnoÊci nale˝a∏o
zebraç dane od aptekarzy, jakie leki sà w u˝yciu, które wi´cej, które mniej.
Sporzàdzono wykaz leków:
a) do umieszczenia  farmakopei,
b) do usuni´cia z u˝ycia,
c) do przyrzàdzania ex tempore,
d) Êrodki wàtpliwe pod ró˝nymi wzgl´dami.

Kolejny problem to j´zyk. Do nadpisów i nazwisk – j´zyk ∏aciƒski, do
wykonania – j´zyk polski. Prace sz∏y bardzo opornie. Zmieniano sk∏ad Komitetu.
Od 1857 r. projekt powierzono Lesiƒskiemu i w tym roku te˝ z∏o˝ono pierwszà
czeÊç projektu – Dzia∏ chemiczno-farmaceutyczny. II cz´Êç – galeniczna i III –
farmakognostyczna by∏y jeszcze  w opracowaniu. W 1866 r. farmakopea by∏a
ju˝ napisana. Uzyskano nawet zgod´ aby by∏a napisana w j´zyku ∏aciƒskim
w celu unikni´cia pomy∏ek przy sporzàdzaniu leków. Czekano tylko na zatwier-
dzenie przez w∏adze. W tym samym czasie wydano w Petersburgu farmakope´
dla Cesarstwa.

Komisja Spraw Wewn´trznych stan´∏a przed dylematem – czy zatwierdziç
polskà farmakope´ czy rozszerzyç moc rosyjskiej na Królestwo. Mimo, i˝
uznano farmakope´ polskà za bardzo dobre dzie∏o, bioràc pod uwag´ rzeczy-
wiste potrzeby miejscowe, to (ze wzgl´dów politycznych) rosyjska zawierajàca
to samo, jest obszerniejsza. Bioràc te wzgl´dy pod uwag´, Komisja przed-
stawi∏a Radzie Lekarskiej po˝ytecznoÊç wprowadzenia farmakopei rosyjskiej.
Farmakope´ t´ zatwierdzono i wprowadzono 13 lipca 1867 r. Wszystkie apteki
w Warszawie prowadzone by∏y zgodnie z nià od 13 wrzeÊnia 1867 r. a na
prowincji od 13 stycznia 1868 roku.

El˝bieta Zwoliƒska
PiÊmiennictwo u autora
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Farmakopea Polska IIFarmakopea Polska IIFarmakopea Polska IIFarmakopea Polska IIFarmakopea Polska II

Farmakopea Polska II,
która zosta∏a wprowadzona
w ˝ycie 1 stycznia 1938 r., by∏a
pierwszym, w niepodleg∏ej
Polsce podstawowym doku-
mentem aptekarskim, konty-
nuujàcym prac´ Rady Ogólnej
Lekarskiej Ksi´stwa Warsza-
wskiego. Rada Ksi´stwa War-
szawskiego przygotowa∏a i wy-
da∏a, uznanà za pierwszà
polskà Pharmacopoeia Regni
Poloniae, Auctoritate Mini-
sterii Administrationes Rerum
Internarum et Disciplinae Pu-
blicae. Edita a Consilio Supre-
mo Sanitatis Varsoviae Anno
MDCCCXVII. Od tego czasu,
czyli od roku 1817, nie wyda-
no, przede wszystkim ze wzgl´-
dów politycznych, innego
opracowania ogólnokrajowe-
go. Dopiero pierwsze lata
„Êwitu niepodleg∏oÊciowego”
pozwoli∏y na podj´cie pracy nad narodowym wydaniem Farmakopei Polskiej.
Do Rady Lekarskiej  przy Departamencie Spraw Wewn´trznych Tymczasowej
Rady Stanu, 31 lipca 1917 r., wp∏ynà∏ memoria∏ o koniecznoÊci rozpocz´cia
prac nad farmakopeà polskà. Departament Spraw Wewn´trznych powo∏a∏
Delegacj´ z∏o˝onà z 12 osób, przewodniczy∏ jej prof. dr W∏adys∏aw Mazur-
kiewicz. Delegacja zosta∏a przekszta∏cona 8 czerwca 1922 r. na Sta∏à Komisj´
Farmakopei Polskiej1. Efektem pracy Komisji by∏o przygotowanie Farmakopei
Polskiej II.

W dyskusji, jaka trwa∏a na ∏amach „WiadomoÊci Farmaceutycznych”
(rocznik 1938) pada∏y bardzo ró˝ne wyjaÊnienia i uwagi.

1 Farmakopea Polska Wydanie Drugie , Warszawa, 1937, Wst´p s. 3
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„Polskà Farmakope´ porównam do drogowskazu na skrzy˝owaniu dwóch

wielkich szlaków wiedzy medycznej i farmaceutycznej ,na ramionach którego
odczytuj´ napis: Salus aegroti suprema lex.”  Inspektor farmaceutyczny woj.
warszawskiego Mateusz Grabowski.

„Zadaniem farmako-
pei jest nie tylko ujednostaj-
nienie przepisów, ale i no-
menklatury. JeÊli si´ wi´c
zamawia naczynia nowe,
trzeba stosowaç nomenkla-
tur´ farmakopealnà, a wi´c
Acidum acetylosalicylicum,
Procainum hydrochloricum,
Pyrazolonum phenylodime-
thylicum itp. W razie gdy nazwa farmakopealna jest bardzo d∏uga, np. Pyra-
zolonum dimethyloaminophenylodimethylicum, mo˝na jà zastàpiç krótszà –
Amidopyrinum, jako prawnie nie zastrze˝onà.”   A.O.

„Niech´ç aptekarza –
cz´sto nies∏uszna – do no-
wych nazw i terminów t∏u-
maczy si´ konserwatyzmem
wrodzonym ka˝demu cz∏o-
wiekowi, zw∏aszcza jeszcze
wtedy, gdy ta nowoÊç ∏àczy
si´ z pewnymi trudnoÊciami
w aptece.”
                Adam Jurkowski

„Wina lecznicze stano-
wià przyjemnà postaç leków,
ch´tnie przez pacjentów
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u˝ywanà i przez lekarzy niejednokrotnie ordynowanà. Wina te w aptece sà
tzw. specyfikiem domowym, szczególnie majà wzi´cie, jako wina toniczne
z wyciàgiem chinowym lub  z wyciàgiem z orzechów kola, wreszcie z wycià-
giem z k∏àcza rzewieniowego, a jako amarum i stomachicum z wyciàgiem
kory kondurango.”

   Adam Jurkowski

„Farmakopea wprowadzi∏a okreÊlenie „Chroniç od Êwiat∏a”, co oznacza∏o,
˝e opisywanà substancj´ nale˝y przechowywaç w naczyniach ze szk∏a czarnego
lub ciemnobrunatnego, lub w pomieszczeniach nieprzenikliwych dla Êwiat∏a.
W takich samych naczyniach nale˝y jà wydawaç, W szczególnych przypadkach
nale˝y naczynia ze szk∏a ciemnobrunatnego owijaç czarnym papierem.

„WieÊniak niech´tnym okiem spoglàda, a nieraz nawet oponuje, gdy mu
ekspediowaç mikstur´  w ciemnej, a wed∏ug jego okreÊlenia „czarnej” flaszce.
Uwa˝a to za z∏y prognostyk, zw∏aszcza gdy lek jest przeznaczony dla ci´˝ko
chorego – oczywiÊcie na widok „czarnej” flaszki przesàdnemu choremu mogà
tylko czarne myÊli cisnàç si´ do g∏owy...”

     LMC
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NON OMNIS MORIAR...
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Dr n. farm.  Wies∏aw RYTAROWSKWies∏aw RYTAROWSKWies∏aw RYTAROWSKWies∏aw RYTAROWSKWies∏aw RYTAROWSKI
urodzi∏ si´ 22 maja 1941 roku we Lwowie.

Po ukoƒczeniu dwuletniej nauki w Paƒstwowej Szkole Laborantów
Medycznych w PrzemyÊlu swojà przygod´ z laboratorium i diagnostykà labo-
ratoryjnà rozpoczà∏ w 1961 roku w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie.
W latach 1965-1970 stacjonarnie studiuje na Wydziale Farmacji Akademii
Medycznej w Krakowie. Tytu∏ magistra farmacji uzyska∏ w 1970 roku  i w tym
te˝ roku powraca do pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, gdzie po-
czàtkowo pracuje na stanowisku asystenta, a od 1971 roku – przez okres po-
nad 30 lat pe∏ni funkcj´ kierownika laboratorium. Jako jeden z pierwszych
nie lekarzy z terenu po∏udniowo-wschodniej Polski w roku 1973 uzyskuje
specjalizacj´ I stopnia, a w 1976 roku II stopnia z zakresu analityki klinicznej.
Jako specjalista analityki klinicznej by∏ kierownikiem specjalizacji dla ponad
25 osób. Od 2003 roku posiada∏ równie˝ specjalizacj´ I stopnia w dziedzinie
farmacji aptecznej. Zainteresowania diagnostykà laboratoryjnà kontynuuje
w Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie - pod kierunkiem prof. dr hab. Marii
Gumiƒskiej – po przedstawieniu rozprawy na temat: „Kwas mlekowy i piro-
gronowy p∏ynu mózgowo-rdzeniowego w ró˝nych stanach chorobowych”
w 1983 roku otrzymuje stopieƒ naukowy doktora nauk farmaceutycznych.
Przez szereg lat ∏àczy prac´ zawodowà kierownika laboratorium z jedno-
czesnym nauczaniem w Medycznym Studium Zawodowym w Rzeszowie, gdzie
w 1975 roku jest wspó∏inicjatorem  i organizatorem Wydzia∏u Techników
Analityki Medycznej pe∏niàc równoczeÊnie funkcj´ kierownika tego wydzia∏u
oraz wyk∏adowcy i nauczyciela zawodu na tym wydziale. W latach 1978 -
1989 jest równie˝ wyk∏adowcà w Instytucie Medycyny Klinicznej Krakowskiej
AM  w Rzeszowie.   W 1996 roku zostaje mianowany wojewódzkim specjalistà
ds. diagnostyki laboratoryjnej w ówczesnym województwie tarnobrzeskim,
którà to funkcj´ pe∏ni do 1999 roku.

DiagnoÊci laboratoryjni województwa podkarpac-DiagnoÊci laboratoryjni województwa podkarpac-DiagnoÊci laboratoryjni województwa podkarpac-DiagnoÊci laboratoryjni województwa podkarpac-DiagnoÊci laboratoryjni województwa podkarpac-
kiego z g∏´bokim ˝alem zawiadamiajà ˝e w dniukiego z g∏´bokim ˝alem zawiadamiajà ˝e w dniukiego z g∏´bokim ˝alem zawiadamiajà ˝e w dniukiego z g∏´bokim ˝alem zawiadamiajà ˝e w dniukiego z g∏´bokim ˝alem zawiadamiajà ˝e w dniu
4 maja 2014 roku odszed∏ od nas zas∏u˝ony4 maja 2014 roku odszed∏ od nas zas∏u˝ony4 maja 2014 roku odszed∏ od nas zas∏u˝ony4 maja 2014 roku odszed∏ od nas zas∏u˝ony4 maja 2014 roku odszed∏ od nas zas∏u˝ony
diagnosta laboratoryjny dr n. farm. Wies∏awdiagnosta laboratoryjny dr n. farm. Wies∏awdiagnosta laboratoryjny dr n. farm. Wies∏awdiagnosta laboratoryjny dr n. farm. Wies∏awdiagnosta laboratoryjny dr n. farm. Wies∏aw
Rytarowski.Rytarowski.Rytarowski.Rytarowski.Rytarowski.
Pogrzeb odby∏ si´ dnia 8 maja 2014 roku naPogrzeb odby∏ si´ dnia 8 maja 2014 roku naPogrzeb odby∏ si´ dnia 8 maja 2014 roku naPogrzeb odby∏ si´ dnia 8 maja 2014 roku naPogrzeb odby∏ si´ dnia 8 maja 2014 roku na
Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszo-Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszo-Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszo-Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszo-Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszo-
wie.wie.wie.wie.wie.
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Dr Wies∏aw Rytarowski by∏ d∏ugoletnim cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa

Diagnostyki Laboratoryjnej, gdzie przez szereg lat bardzo czynnie uczestniczy∏
w pracach Zarzàdu Oddzia∏u Rzeszowskiego, zaÊ w latach 1983-1986 oraz
w okresie 1995 - 2001 pe∏ni∏ funkcj´ Przewodniczàcego Oddzia∏u. Jako sekre-
tarz komitetu organizacyjnego bra∏ udzia∏ w przygotowywaniu IX Ogólno-
polskiego Zjazdu PTDL w Rzeszowie, który mia∏ miejsce w dniach 3-6 wrzeÊnia
1986 roku.  Jako delegat Oddzia∏u Rzeszowskiego PTDL by∏ te˝ wielokrotnym
uczestnikiem Krajowych Zjazdów PTDL.

Dr Wies∏aw Rytarowski by∏ w grupie inicjatorów zajmujàcych si´ pracami
legislacyjno-organizacyjnymi w zakresie tworzenia Izby Diagnostów Labo-
ratoryjnych, od listopada 1991 roku natomiast przewodniczy∏ Komitetowi
Za∏o˝ycielskiemu Izby Pracowników Diagnostyki Medycznej na terenie po∏u-
dniowo-wschodniej Polski. To w∏aÊnie dr Wies∏aw Rytarowski na XI Walnym
Zebraniu Delegatów PTDL w ̧ odzi (29.06.1992 r.) przedstawi∏ opini´ naszego
Êrodowiska oraz wniosek dotyczàcy koniecznoÊci podj´cia prac oraz idei powo-
∏ania samorzàdu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, koƒczàc swoje
wystàpienie zawo∏aniem i apelem: „...NASZE SPRAWY, TJ. SPRAWY DIAGNO-„...NASZE SPRAWY, TJ. SPRAWY DIAGNO-„...NASZE SPRAWY, TJ. SPRAWY DIAGNO-„...NASZE SPRAWY, TJ. SPRAWY DIAGNO-„...NASZE SPRAWY, TJ. SPRAWY DIAGNO-
STÓW LABORATORYJNYCH BIERZEMY WE W¸ASNE R¢CE. Sàdz´, i˝ w∏aÊnieSTÓW LABORATORYJNYCH BIERZEMY WE W¸ASNE R¢CE. Sàdz´, i˝ w∏aÊnieSTÓW LABORATORYJNYCH BIERZEMY WE W¸ASNE R¢CE. Sàdz´, i˝ w∏aÊnieSTÓW LABORATORYJNYCH BIERZEMY WE W¸ASNE R¢CE. Sàdz´, i˝ w∏aÊnieSTÓW LABORATORYJNYCH BIERZEMY WE W¸ASNE R¢CE. Sàdz´, i˝ w∏aÊnie
czas oceni naszà s∏usznà decyzj´...”czas oceni naszà s∏usznà decyzj´...”czas oceni naszà s∏usznà decyzj´...”czas oceni naszà s∏usznà decyzj´...”czas oceni naszà s∏usznà decyzj´...”.

Dr Wies∏aw Rytarowski by∏ te˝ cz∏onkiem innych towarzystw naukowych,
w tym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Medycyny
i Farmacji, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, przewodniczy∏ tak˝e Stowa-
rzyszeniu Przyjació∏ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie.
Kierujàc si´ zasadà „w zdrowym ciele zdrowy duch” czynnie uprawia∏  i  pasjo-
nowa∏ si´ sportem: tenisem, p∏ywaniem, jazdà na nartach itp. i z tego te˝
tytu∏u by∏ czynnym cz∏onkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, któ-
rego by∏ w naszym Êrodowisku propagatorem i promotorem.

Za swojà d∏ugoletnià i bardzo zaanga˝owanà prac´ zawodowà oraz
dzia∏alnoÊç spo∏ecznà by∏ nagradzany odznaczeniami paƒstwowymi i resorto-
wymi, posiada odznaczenie KIDL „Zas∏u˝ony Diagnosta Laboratoryjny“.

 „Nie pytamy Ci´ Bo˝e, dlaczego Go zabra∏eÊ, lecz dzi´kujemy za to,„Nie pytamy Ci´ Bo˝e, dlaczego Go zabra∏eÊ, lecz dzi´kujemy za to,„Nie pytamy Ci´ Bo˝e, dlaczego Go zabra∏eÊ, lecz dzi´kujemy za to,„Nie pytamy Ci´ Bo˝e, dlaczego Go zabra∏eÊ, lecz dzi´kujemy za to,„Nie pytamy Ci´ Bo˝e, dlaczego Go zabra∏eÊ, lecz dzi´kujemy za to,
˝e Go da∏eÊ”˝e Go da∏eÊ”˝e Go da∏eÊ”˝e Go da∏eÊ”˝e Go da∏eÊ”.

Czes∏aw G∏owniak i Teresa Abramowicz
w imieniu diagnostów laboratoryjnych

i techników analityki medycznej województwa podkarpackiego
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KOMUNIKAT W SPRAWIE SK¸ADEK 45

Kole˝anki i Koledzy APTEKARZE,Kole˝anki i Koledzy APTEKARZE,Kole˝anki i Koledzy APTEKARZE,Kole˝anki i Koledzy APTEKARZE,Kole˝anki i Koledzy APTEKARZE,
Cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowejCz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowejCz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowejCz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowejCz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej

Izby AptekarskiejIzby AptekarskiejIzby AptekarskiejIzby AptekarskiejIzby Aptekarskiej

Poni˝ej, dla przypomnienia Wszystkim PT Kolegom, którzy wykonujà
zawód na terenie dzia∏ania podkarpackiej izby a zapomnieli o obowiàzku
uregulowania spraw finansowych zwiàzanych z przynale˝noÊcià do samo-
rzàdu, zamieszczamy fragmenty UCHWA Y̧ NR 24/VI/2013 PORA w sprawie
sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków POIA.
“ .........

§ 1

1. Wszyscy farmaceuci – cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekar-1. Wszyscy farmaceuci – cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekar-1. Wszyscy farmaceuci – cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekar-1. Wszyscy farmaceuci – cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekar-1. Wszyscy farmaceuci – cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej, niezale˝nie od sposobu wykonywania zawodu, okresu i podstawyskiej, niezale˝nie od sposobu wykonywania zawodu, okresu i podstawyskiej, niezale˝nie od sposobu wykonywania zawodu, okresu i podstawyskiej, niezale˝nie od sposobu wykonywania zawodu, okresu i podstawyskiej, niezale˝nie od sposobu wykonywania zawodu, okresu i podstawy
zatrudnienia oraz sytuacji zawodowej, majà obowiàzek op∏acania comie-zatrudnienia oraz sytuacji zawodowej, majà obowiàzek op∏acania comie-zatrudnienia oraz sytuacji zawodowej, majà obowiàzek op∏acania comie-zatrudnienia oraz sytuacji zawodowej, majà obowiàzek op∏acania comie-zatrudnienia oraz sytuacji zawodowej, majà obowiàzek op∏acania comie-
si´cznej sk∏adki samorzàdowej w wysokoÊci 44 z∏.si´cznej sk∏adki samorzàdowej w wysokoÊci 44 z∏.si´cznej sk∏adki samorzàdowej w wysokoÊci 44 z∏.si´cznej sk∏adki samorzàdowej w wysokoÊci 44 z∏.si´cznej sk∏adki samorzàdowej w wysokoÊci 44 z∏.

2. Sk∏adki nale˝y wp∏acaç na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego2. Sk∏adki nale˝y wp∏acaç na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego2. Sk∏adki nale˝y wp∏acaç na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego2. Sk∏adki nale˝y wp∏acaç na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego2. Sk∏adki nale˝y wp∏acaç na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego
miesiàca za dany miesiàc kalendarzowy.miesiàca za dany miesiàc kalendarzowy.miesiàca za dany miesiàc kalendarzowy.miesiàca za dany miesiàc kalendarzowy.miesiàca za dany miesiàc kalendarzowy.

3. Sk∏adk´ cz∏onkowskà za grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia danego3. Sk∏adk´ cz∏onkowskà za grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia danego3. Sk∏adk´ cz∏onkowskà za grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia danego3. Sk∏adk´ cz∏onkowskà za grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia danego3. Sk∏adk´ cz∏onkowskà za grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia danego
roku, tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏roku, tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏roku, tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏roku, tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏roku, tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏
rokiem zamkni´tym.rokiem zamkni´tym.rokiem zamkni´tym.rokiem zamkni´tym.rokiem zamkni´tym.

“
Bardzo prosimy o wnikliwe przeanalizowanie treÊci uchwa∏y i dokonanie

wp∏at zaleg∏ych kwot, wynikajàcych niewàtpliwie, z zapomnienia w ferworze
codziennych dzia∏aƒ zwiàzanych z pracà zawodowà. K∏opoty zwiàzane z zale-
g∏oÊcià finansowà na rzecz samorzàdu, na pewno nie sà warte wysokoÊci
zaleg∏ych sk∏adek.

      Skarbnik
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
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KOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKAT
Mam 35 lat, jestem magistrem farmacji, mam ˝on´ i syna. Od 12 lat

walcz´ze schorzeniem neurologicznym, które w 2007 r. zosta∏o
zakwalifikowane jako stwardnienie rozsiane – postaç wtórna post´pujàca.
Obecnie choroba post´puje bardzo szybko, jej nast´pstwem jest ca∏kowity
niedow∏ad koƒczyn dolnych – poruszam si´ na wózku inwaidzkim. Z uwagi
na postaç wtórnie post´pujàcà nie przys∏uguje mi ˝adne leczenie
refundowane przez NFZ. Pozostaje mi wy∏àcznie rehabilitacja, której
równie˝ refundacja ze strony NFZ jest bardzo ma∏a. Oprócz rehabilitacji
niezb´dny jest tak˝e sprz´t ortopedyczny, pomocniczy i materia∏y
medyczne.

Niestety choroba ograniczy∏a mi równie˝ mo˝liwoÊç wykonywania
mojego zawodu farmaceuty, renta którà otrzymuj´ nie wystarcza na
wdro˝enie jakiejkolwiek dodatkowej rehabilitacji, która jest jedynà nadziejà
na opóênienie post´pujàcej niepe∏nosprawnoÊci. Poniewaê wiem, ˝e
w moim przypadku jest to choroba nieuleczalna chcia∏bym odsunàç jak
najd∏u˝ej w czasie perspektyw´ bycia osobà le˝àcà i ca∏kowicie zale˝nà
od osób drugich.

Za najmniejszà pomoc finansowà b´d´ ogromnie wdzi´czny. Osoby
fizyczne mogà odliczyç sobie darowizn´ w wysokoÊci 6% dochodu w de-
klaracji rocznej za rok, w którym przekaza∏y t´ darowizn´ na rzecz Pro-
gramu Leczenia i Rehabilitacji w ramach PTSR, które posiada miano
organizacji po˝ytku publicznego. Wp∏aty mo˝na dokonywaç na Subkonto
w ramach Programu Leczenia i Rehabilitacji na rachunek:

81 1440 1390 0000 0000 1569 1646 w Nordea Bank81 1440 1390 0000 0000 1569 1646 w Nordea Bank81 1440 1390 0000 0000 1569 1646 w Nordea Bank81 1440 1390 0000 0000 1569 1646 w Nordea Bank81 1440 1390 0000 0000 1569 1646 w Nordea Bank
w tytule przelewu nale˝y wpisaç: PLiR Grzegorz Borowiecw tytule przelewu nale˝y wpisaç: PLiR Grzegorz Borowiecw tytule przelewu nale˝y wpisaç: PLiR Grzegorz Borowiecw tytule przelewu nale˝y wpisaç: PLiR Grzegorz Borowiecw tytule przelewu nale˝y wpisaç: PLiR Grzegorz Borowiec
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Szanowni Koledzy,Szanowni Koledzy,Szanowni Koledzy,Szanowni Koledzy,Szanowni Koledzy,

w dzisiejszych czasach obserwujemy (truizm przecie˝) niesamowity
post´p nauki jako takiej, nie mówiàc ju˝ o naszej dziedzinie we wszystkich jej
dzia∏ach. Wystarczy rozejrzeç si´ wokó∏ siebie w aptece. Ju˝ nie „Podlewscy”
przynoszà najnowsze i najszersze wiadomoÊci o nowych zdobyczach farma-
kologii i technologii farmaceutycznych, o nowych lekach o których tylko
pomarzyç mo˝na by∏o a poza przedstawicielami firm farmaceutycznych nikt
ich nie widzia∏. Teraz to tylko kwestia orientacji na stronach internetowych
i w∏aÊciwego zamówienia w odpowiedniej hurtowni. Ale ˝eby móc znaleêç
si´ w tej masie „zdobyczy naukowych” nie wystarczy dyplom uzyskany lat
temu ...dziesiàt a nawet ...naÊcie. Stàd koniecznoÊç „ciàg∏ych szkoleƒ farma-
ceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych”. Roz-
poczà∏ si´ ju˝ trzeci, pi´cioletni okres edukacyjny dla zasadniczej grupy Kole-
gów, wykonujàcych zawód ju˝ przed 1 stycznia 2004 r.

Grupa ponad tysiàca magistrów farmacji, cz∏onków naszej Izby,
obowiàzanych do zakoƒczenia pierwszego (2004-2008) i drugiego (2009-
2013) okresów edukacyjnych oraz kolejno podejmujàcych szkolenie w nast´-
pnych latach, zakoƒczy∏a je. Pozosta∏a niewielka liczba farmaceutów, którzy
z jakichÊ wzgl´dów „zapomnieli” o tym podstawowym obowiàzku. Decyzjà
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej sprawy pi´tnastu osób zosta∏y
przekazane do rozpatrzenia przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
– czy taka forma „przypomnienia” jest przyjemna ?

W tej sytuacji prosimy wszystkich, którzy koƒczà kolejny okres eduka-
cyjny o przekazywanie swych zaÊwiadczeƒ i certyfikatów do Biura POIA,
najlepiej do koƒca bie˝àcego roku.

Wszystkich farmaceutów, którzy z jakichkolwiek wzgl´dów przewidujà,
˝e nie zakoƒczà szkolenia w za∏o˝onym terminie, prosimy o sk∏adanie wnio-
sków o przed∏u˝enie okresu edukacyjnego maksymalnie o 24 miesiàce w ter-
minie do 31 grudnia 2014 r. ze wzgl´du na koniecznoÊç podj´cia indywidualnej
uchwa∏y przez Podkarpacka Okr´gowà Rad´ Aptekarskà. Dotyczy to szcze-
gólnie Kolegów, którzy szkolenie rozpocz´li w roku 2010 i powinni skoƒczyç
31 grudnia 2014 r.

            II Zast´pca Prezesa PORA
                mgr farm. Lidia Czy˝
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