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oddajemy w Wasze r´ce pierwsze w tym roku wydanie
„Biuletynu”. Nowy rok zwykle przynosi wiele nadziei na
pozytywne wydarzenia. I takie te˝ sà oczekiwania Êrodo-
wiska aptekarskiego. Ubieg∏y rok, zdaniem wielu Apteka-
rzy, nale˝a∏ do wyjàtkowo trudnych. Konsekwencje wyni-
kajàce z ustawy refundacyjnej odbi∏y si´ negatywnie na
kondycji ekonomicznej aptek, równie˝ na Podkarpaciu.
Obecnie obowiàzujàce przepisy zmuszajà Aptekarzy do
ograniczania kosztów dzia∏alnoÊci aptek. Odbywa si´ to
cz´sto kosztem redukcji fachowego personelu i ograniczania zamówieƒ leków.
Dlatego konieczne jest podj´cie staraƒ o zmiany legislacyjne, majàce na celu,
mi´dzy innymi, popraw´ wysokoÊci mar˝y detalicznej na leki refundowane.
Dodatkowo musimy walczyç o dobre zapisy dotyczàce importu równoleg∏ego
leków, aby ograniczyç wywóz leków z Polski powodujàcy braki na naszym
rynku farmaceutycznym. Bardzo wa˝ne miejsce w dzia∏aniach samorzàdu
aptekarskiego powinny mieç nowe zapisy w Ustawie o zawodzie farmaceuty.
Z pewnoÊcià uregulowa∏yby wiele spraw zwiàzanych z wykonywaniem
zawodu. To przyczyni∏oby si´ do podniesienia rangi i presti˝u naszego zawodu.
W obecnej rzeczywistoÊci cz´sto nie szanuje si´ wiedzy magistra farmacji.
Zadaje si´ wr´cz pytanie do czego w aptece potrzebny jest Aptekarz ? Tak
wi´c, czas pokaza∏, ˝e konieczne jest dà˝enie do zmian. W tym te˝ celu
Naczelna Rada Aptekarska podj´∏a starania prowadzàce do zmian w przepisach
i w konsekwencji zahamowania pogarszajàcej si´ sytuacji aptek. W niniejszym
„Biuletynie” publikujemy stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej:
q w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia∏alnoÊci,
q w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne,
q w sprawie koniecznoÊci pilnej zmiany sposobu liczenia oraz wysokoÊci

urz´dowych mar˝ detalicznych na refundowane leki,
q w sprawie ograniczenia obrotu pozaaptecznego,
q w sprawie tzw. bezpoÊredniej sprzeda˝y produktów  leczniczych,
q w sprawie niekontrolowanego wywozu leków z Polski,
q w sprawie zapewnienia dost´pnoÊci do us∏ug farmaceutycznych, w porze

nocnej, w niedziele, Âwi´ta i inne dni wolne od pracy.
Aby przedstawione cele mia∏y szanse realizacji konieczna jest jednoÊç

Êrodowiska i wspólne dzia∏ania, bo tylko wtedy nasze dà˝enia majà szanse
powodzenia. Dlatego potrzeba nam, aptekarzom, du˝o si∏y, wytrwa∏oÊci
i determinacji w staraniach o popraw´ bezpieczeƒstwa ekonomicznego aptek
oraz niezale˝noÊci i rangi zawodu.
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W chwili odpoczynku od codziennych trosk zapraszam do zag∏´bienia
si´ w Êwiat historii farmacji. W obecnym numerze „Biuletynu” prezentujemy
ciekawe opracowanie doktora farmacji Jana Majewskiego dotyczàce wybit-
nego uczonego prof. Jana Czochralskiego. Byç mo˝e nie wszyscy znajà postaç
profesora J. Czochralskiego, twórcy metody otrzymywania monokryszta∏ów,
nazwanej jego imieniem, dlatego zach´cam do lektury.

Mgr farm. Lidia Czy˝ jest autorem publikacji przedstawiajàcej sylwetk´
wybitnego podkarpackiego farmaceuty, magistra farmacji Ignacego ¸ukasie-
wicza, jako konspiratora. Warto poznaç ¸ukasiewicza takiego, jakim z pew-
noÊcià jeszcze go nie znamy. Zatem rozszerzajmy naszà wiedz´ historycznà
na temat twórców naszego zawodu i pamiàtek, jakie po nich pozosta∏y.

Prosz´ tak˝e zwróciç uwag´ na informacje na temat XII Naukowego
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który odb´dzie si´ w tym
roku w Bia∏ymstoku, w dniach 18-21 wrzeÊnia 2013 roku.

Obok treÊci zawartych w „Biuletynie”, uwag´ Paƒstwa kieruj´ na infor-
macje opublikowane w kompendium – informatorze na temat nowych prze-
pisów, pod tytu∏em „Realizacja recept po 1 stycznia 2013”. Jest to kontynuacja
poprzednich publikacji POIA, u∏atwiajàca poruszanie si´ w zmieniajàcych si´
przepisach regulujàcych w∏aÊciwà realizacj´ recept w aptece.

W dalszym ciàgu trwa dobra wspó∏praca naszej Izby z Podkarpackim
Oddzia∏em Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkim Inspektorem
Farmaceutycznym oraz konsultantami do spraw farmacji aptecznej i szpitalnej.
Ponadto podejmujemy wspólne dzia∏ania z samorzàdem lekarskim w sprawach
dotyczàcych obu samorzàdów.

Zach´cajàc do lektury bie˝àcego „Biuletynu”, ̋ ycz´ lepszych perspektyw
dla  wszystkich Aptekarzy w kolejnych miesiàcach 2013 roku.

   Z powa˝aniem

           Prezes
 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

 dr n. farm. Lucyna Samborska



NACZELNA RADA APTEKARSKA 5



6 BIULETYN 1(205,206/2013)BIULETYN 1(205,206/2013)BIULETYN 1(205,206/2013)BIULETYN 1(205,206/2013)BIULETYN 1(205,206/2013)

Warszawa, dnia 23 listopada 2012 r.

KOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKAT
Prezesa Naczelnej Rady AptekarskiejPrezesa Naczelnej Rady AptekarskiejPrezesa Naczelnej Rady AptekarskiejPrezesa Naczelnej Rady AptekarskiejPrezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

w sprawie stanowisk Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie stanowisk Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie stanowisk Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie stanowisk Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie stanowisk Naczelnej Rady Aptekarskiej

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2012 r. Naczelna Rada Aptekarska
podj´∏a praktycznie jednog∏oÊnie siedem stanowisk, w których odnios∏a si´
do najwa˝niejszych problemów dotykajàcych polskich aptekarzy.
W swoich stanowiskach NRA m. in.:
1) wskaza∏a na koniecznoÊç:
a) ustanowienia ustawowej zasady, zgodnie z którà wy∏àcznie farmaceuta,

ewentualnie spó∏ka farmaceutów, mo˝e prowadziç aptek´ (tzw. zasada
„apteki dla aptekarza”),

b) ograniczenia zak∏adania nowych aptek poprzez ustanowienie w ustawie
kryteriów demograficznych i geograficznych przy wydawaniu zezwoleƒ
na prowadzenie apteki,

c) doprecyzowania i uszczelnienia regulacji dotyczàcych zakazu ∏àczenia obrotu
hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek
powiàzanych;

2) stwierdzi∏a, ̋ e istnieje pilna koniecznoÊç zmiany sposobu liczenia oraz pod-
niesienia wysokoÊci urz´dowych mar˝ detalicznych na refundowane leki,
Êrodki spo˝ywcze specjalnego przeznaczenia ̋ ywieniowego oraz wyrobów
medycznych;

3) przypomnia∏a wszystkim cz∏onkom samorzàdu aptekarskiego, ˝e obowià-
zujàcy od dnia 1 stycznia 2012 r. zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych
oraz ich dzia∏alnoÊci zobowiàzuje wszystkich farmaceutów do powstrzy-
mania si´ od udzia∏u lub wspó∏uczestnictwa w ka˝dym dzia∏aniu narusza-
jàcym obowiàzujàcy zakaz;

4) oceni∏a obowiàzujàcy system ustalania tzw. dy˝urów w porze nocnej, w nie-
dziel´, Êwi´ta i inne dni wolne od pracy jako niekonstytucyjny, niespra-
wiedliwy, nieadekwatny do potrzeb pacjentów oraz praktycznie niemo˝liwy
do prawid∏owego realizowania;

5) zaapelowa∏a do G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego o wyeliminowanie
tzw. systemu sprzeda˝y bezpoÊredniej (sprzeda˝ z pomini´ciem wi´kszoÊci
hurtowni farmaceutycznych), przyjmujàc, ̋ e jedynym zgodnym z obowiàzu-
jàcym prawem systemem obrotu produktem leczniczym jest wynikajàcy
wprost z przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne ∏aƒcuch dystrybucji
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dokonywany na poziomie hurtu – poprzez wszystkie hurtownie farmaceu-
tyczne, a na poziomie detalu – poprzez wszystkie apteki i punkty apteczne;

6) wskaza∏a, ˝e w celu zabezpieczenia interesu publicznego w zakresie bez-
pieczeƒstwa zdrowia i ˝ycia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych
i wyrobów medycznych, konieczne jest:

a) wy∏àczenie sklepów ogólnodost´pnych z katalogu „placówek obrotu poza-
aptecznego”, które na podstawie ustawy – Prawo farmaceutyczne mogà
prowadziç obrót detaliczny produktami leczniczymi,

b) istotne ograniczenie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu w pozosta∏ych placówkach obrotu pozaaptecznego;

7) zaapelowa∏a do Ministra Zdrowia o podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do
wyeliminowania niekontrolowanego wywozu z kraju produktów leczni-
czych, w szczególnoÊci obj´tych refundacjà ze Êrodków publicznych, który
obecnie prowadzi do ograniczenia dost´pnoÊci do leków.

Zobowiàzujàc cz∏onków samorzàdu aptekarskiego do bezwzgl´dnego prze-
strzegania obowiàzujàcego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz
ich dzia∏alnoÊci. Naczelna Rada Aptekarska postanowi∏a:
1) wyst´powaç do wszystkich organów w∏aÊciwych do sprawowania nadzoru

nad przestrzeganiem art. 94a z wnioskami o podj´cie przez te organy
dzia∏aƒ realizujàcych ich ustawowe obowiàzki;

2) wspieraç okr´gowe izby aptekarskie w ich dzia∏alnoÊci na rzecz wyelimi-
nowania lub ograniczenia niedozwolonej reklamy.

     Cz∏onkowie NRA, w szczególnoÊci prezesi rad okr´gowych izb aptekarskich,
potwierdzili koniecznoÊç zintensyfikowania dzia∏aƒ prawnych zmierzajàcych
do wyeliminowania lub ograniczenia przez w∏aÊciwe organy nielegalnej
reklamy aptek i punktów aptecznych.
    Postanowiono, ˝e wykorzystane zostanà wszystkie dost´pne organom
samorzàdu aptekarskiego Êrodki prawne w celu powstrzymania nielegalnej
reklamy, w szczególnoÊci sk∏adane b´dà wnioski do wojewódzkich inspekt-
orów farmaceutycznych dotyczàce wszcz´cia post´powaƒ administracyjnych
w celu zbadania legalnoÊci dzia∏aƒ reklamowych, a w przypadku post´powaƒ
wszcz´tych wnioski o dopuszczenie okr´gowych izb aptekarskich do udzia∏u
w post´powaniu.
Kopie wniosków b´dà przes∏ane do wiadomoÊci NIA.

     Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
   dr Grzegorz Kucharewicz
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Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

W dniach 18-19 grudnia br. odby∏o si´ w Jab∏onnie ko∏o Warszawy osta-
tnie w roku 2012 posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Prowadzone przez
Prezesa NRA, doktora Grzegorza Kucharewicza posiedzenie, zgromadzi∏o
prawie komplet cz∏onków Rady, którzy zaj´li si´ nast´pujàcymi tematami:
1. reklama aptek, dozwolona promocja Êrodków leczniczych prowadzona na

granicy prawa, kampanie reklamowe dotyczàce pracy placówek obrotu
substancjami wp∏ywajàcymi na zdrowie cz∏owieka. WÊród ró˝nych dzia∏aƒ
firm prowadzàcych apteki, trudno wyró˝niç akcje, które wyczerpujà definicj´
zakazu ustawowego lecz  trudno te˝ stwierdziç, ̋ e dzia∏ania takie sà czysto
informacyjne. Na stra˝y dzia∏aƒ w tym zakresie stoi Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny i jest to jedyny organ, który poinformowany o promocji
w sektorze leków, mo˝e interweniowaç w zakresie prawid∏owej pracy aptek.

2. stanowisko NRA dotyczàce doskonalenia zawodowego farmaceutów – po
przyj´tych przez nadzwyczajne posiedzenie NRA stanowiskach w kluczo-
wych zagadnieniach pracy (vide strona internetowa Naczelnej Izby Apte-
karskiej, w dziale „aktualnoÊci”), cz∏onkowie NRA przyj´li kolejne: „w spra-
wie doskonalenia zawodowego (ciàg∏ego szkolenia) farmaceutów”, w któ-
rym podkreÊlono kompetencje NRA w obszarze sprawowania pieczy nad
wykonywaniem zawodu. Z przygotowaniem zawodowym pracownika
fachowego w aptece wià˝e si´ te˝ implementacja dyrektywy Unii Euro-
pejskiej zwiàzana z kszta∏ceniem Êredniego personelu farmaceutycznego.

3. preliminarz bud˝etowy NRA na rok 2013. Mimo, i˝ cz∏onkowie NRA za-
poznali si´ i przyj´li jedynie prowizorium, poszczególne jego punkty zosta∏y
przyj´te po wnikliwej dyskusji – kryzys finansowy widaç te˝ w ró˝nych
aspektach pracy aptek, dyscyplina finansowa dotyczy wszystkich, od poje-
dynczego aptekarza-cz∏onka samorzàdu regulujàcego systematycznie sk∏ad-
k´ cz∏onkowskà; a˝ do NIA, która równie˝ systematycznie powinna
otrzymywaç, bez zb´dnych opóênieƒ i zwolnieƒ, od izb okr´gowych ustalo-
nych kwot, wynikajàcych z liczby zrzeszonych w nich aptekarzy. Ka˝dy
z czynników sk∏adajàcych si´ na wspólny „zysk” i wspólny „koszt”, musi
zostaç wyjàtkowo dok∏adnie przeanalizowany . Im wi´cej dyskusji w czasie
przygotowywania bud˝etu, tym ∏atwiej przestrzegaç dyscypliny finansowej
przez ca∏y rok.

Ponadto przedyskutowano, powracajàcy problem szczepieƒ ochronnych,
obowiàzkowych i zalecanych. O ile szczepienia obowiàzkowe wià˝à si´ z fi-
nansowaniem ich pe∏nych kosztów (wartoÊç preparatu + cena us∏ugi) przez
bud˝et Narodowego Funduszu Zdrowia, o tyle szczepienia dobrowolne (przede
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wszystkim przeciwgrypowe, bo te sà najpowszechniejsze i najbardziej „wi-
doczne”) w dalszym ciàgu wzbudzajà wiele dyskusji a tym samym emocji.
Apteka jest jedynym miejscem obrotu takimi preparatami, lecz gabinet lekarski
jest równie˝ jedynym miejscem wykonania takiej us∏ugi jak bezpoÊrednie
podanie preparatu. Poruszono te˝, nadal aktualne, zagadnienie bezpoÊred-
niego zaopatrzenia aptek – w Êwietle dozwolonego i prowadzonego importu
i eksportu równoleg∏ego przez hurtownie farmaceutyczne, firmy wytwórcze
wprowadzajà ró˝ne sposoby przekazywania Êrodków leczniczych do aptek.
Nie sà to do koƒca dzia∏ania wygodne dla obu stron, prowadzi to te˝ do
niepotrzebnego oczekiwania lub dodatkowego starania pacjenta na konieczny
lek. Omówiono równie˝ kwesti´ dy˝urów aptek. Dy˝ury nocne i Êwiàteczne
wzbudzajà nadal wiele kontrowersji w Êrodowisku – dy˝ur jest konieczny dla
zapewnienia dost´pu do leku podczas ca∏ej doby, niemniej jednak farmaceuta
pe∏niàcy dy˝ur musi mieç zagwarantowane wynagrodzenie, bez wzgl´du czy
jest w∏aÊcicielem apteki czy pracownikiem najemnym, czy dy˝ur przynosi zysk
czy strat´ w dzia∏alnoÊci apteki. W Êrodowisku aptekarzy niemieckich trwajà
starania o finansowanie dy˝urów pe∏nionych poza godzinami pracy, przez
ministerstwo zdrowia. Wa˝na by∏aby i po˝àdana wycena jednej godziny dy˝uru
Êwiàtecznego i nocnego, sporzàdzona te˝ w Êrodowisku polskim.

Poza czasem obrad, cz∏onkowie Naczelnej Rady Aptekarskiej spotkali si´
przy uroczystej kolacji Êwiàtecznej, przy pi´knie oÊwietlonej choince. Wbrew
„zaleceniom” Prezesa NRA, doktora Grzegorza Kucharewicza, który apelowa∏
o oderwanie si´ od emocjonalnych dyskusji, rozmowy kameralne toczy∏y si´
równie˝ wokó∏ tematów zawodowych.

         Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
                       mgr farm. Lidia Czy˝
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Posiedzenie Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowejPosiedzenie Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowejPosiedzenie Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowejPosiedzenie Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowejPosiedzenie Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowej
Rady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady Aptekarskiej

W dniu 6 grudnia 2012 roku, w Êwiàtecznej atmosferze, odby∏o si´ ostatnie
w bie˝àcym roku posiedzenie Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej. Obydwa posiedzenia prowadzone by∏y przez Prezesa PORA, dr n.
farm. Lucyn´ Samborskà.

Cz∏onkowie Prezydium przede wszystkim omówili sprawy bie˝àce, zwià-
zane z pracà w nadchodzàcym 2013 roku. Najbli˝szy Zjazd Delegatów POIA
zaplanowano na drugà dekad´ kwietnia 2013 roku, przedyskutowano te˝
planowany przebieg zjazdu.

W zwiàzku ze zg∏aszanymi przez Biuro POIA sytuacjami nieosobistego
za∏atwiania spraw zwiàzanych z sytuacjà w zawodzie cz∏onków izby,
postanowiono o umieszczeniu na stronie internetowej komunikatu w tej
sprawie. Omówiono sposób dofinansowania ogólnopolskiego spotkania far-
maceutów, organizowanego w marcu 2013 roku w Jaros∏awiu, przez Ko∏o
w Rzeszowie SFKP.

Postanowiono ponownie wystosowaç zapytanie do wszystkich cz∏onków
POIA w sprawie wysy∏anych do cz∏onków POIA  kolejnych wydaƒ Biuletynu
Informacyjnego POIA – Biuro prosi o decyzj´ ile osób chcia∏oby otrzymywaç
wydanie papierowe; wszyscy inni cz∏onkowie mogà zapoznaç si´ z treÊcià
biuletynu na stronie internetowej.

Ze wzgl´du na koniecznoÊç uporzàdkowania kartotek cz∏onków POIA
w zwiàzku z wprowadzaniem w ˝ycie Centralnego Rejestru Farmaceutów
i unormowanie ich sytuacji zawodowej, Prezydium opracuje i przeka˝e pod
obrady zjazdu delegatów projekt ujednolicenia sk∏adki cz∏onkowskiej dla
wszystkich cz∏onków czynnie wykonujàcych zawód. Osoby nie wykonujàce
zawodu, w okreÊlonych sytuacjach, by∏yby zwolnione ze sk∏adek, pozostajàc
cz∏onkami samorzàdu.

Przedyskutowano te˝ ponownie sposób umieszczania na stronie interne-
towej izby og∏oszeƒ w sprawach przekazywanych przez cz∏onków POIA.

Posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej rozpocz´∏o si´
od przekazania przez Prezesa PORA, L. Samborskà, ̋ yczeƒ Êwiàtecznych i no-
worocznych dla wszystkich Aptekarzy, których reprezentujà Cz∏onkowie Rady.

Cz∏onkowie Naczelnej Rady Aptekarskiej, Lidia Czy˝ i Lucyna Samborska
zapozna∏y obecnych na posiedzeniu z przebiegiem obrad Nadzwyczajnego
Posiedzenia NRA. Posiedzenie to poÊwi´cone by∏o przedyskutowaniu i przyj´ciu
Stanowisk NRA w istotnych dla Aptekarzy sprawach. Komunikat Prezesa NRA
w tej sprawie znajduje si´ na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej.
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Podkarpacka Rada Aptekarska podj´∏a uchwa∏´ w sprawie ustanowienia
pamiàtkowego wyró˝nienia zwiàzanego z pi´çdziesi´cioleciem pozostawania
w czynnej pracy Aptekarza; wyró˝nienia te po raz pierwszy wr´czone zostanà
na kwietniowym zjeêdzie.

Kolejnà uchwa∏à zmieniono Regulamin przyznawania „Medalu za zas∏ugi
dla Aptekarstwa Podkarpacia”; regulamin zosta∏ uporzàdkowany w cz´Êci
dotyczàcej sk∏adu Kapitu∏y wnioskujàcej o przyznanie wyró˝nienia oraz samego
przebiegu g∏osowania nad zatwierdzonymi kandydaturami.

Nast´pna uchwa∏a Rady dotyczy∏a obj´cia patronatem zbioru zabytków
aptekarstwa na Podkarpaciu, znajdujàcych si´ w Aptece Miasteczka Galicyj-
skiego MBL w Sanoku. Postanowiono o ponownym umieszczeniu na stronie
izby Apelu o przekazywanie nawet pojedynczych eksponatów (okólników,
zaÊwiadczeƒ, reklam leków, naczyƒ i utensylii aptecznych) do zbiorów
sanockich.

PORA przyzna∏a tez prawa samodzielnego wykonywania zawodu dla
dwóch absolwentów studiów farmaceutycznych.

               LMC

Warszawa, 28 grudnia 2012 r.

KOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKAT
w sprawie zmiany op∏aty rycza∏towejw sprawie zmiany op∏aty rycza∏towejw sprawie zmiany op∏aty rycza∏towejw sprawie zmiany op∏aty rycza∏towejw sprawie zmiany op∏aty rycza∏towej

za leki recepturoweza leki recepturoweza leki recepturoweza leki recepturoweza leki recepturowe

Informuj´, ˝e z dniem 1 stycznia 2013 r. ulega podwy˝szeniu wartoÊç
najni˝szego wynagrodzenia, jakie obowiàzuje w naszym kraju. Zgodnie z art.
6 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów
medycznych równie˝ z dniem 1 stycznia 2013 r. ulega podwy˝szeniu kwota
rycza∏tu, jaki pobierajà apteki za lek recepturowy.
Obecnie obowiàzujàca kwota 7,50 PLN zostaje zastàpiona od dnia 1 stycznia
nowà kwotà 8,00 PLN.

       dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
   Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Posiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie Prezydium
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W dniu 22 stycznia, w sali konferencyjnej hotelu „Rzeszów” w Rzeszowie,
odby∏o si´ pierwsze w bie˝àcym roku posiedzenie Prezydium Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej.  Posiedzenie prowadzi∏a Prezes PORA, dr Lucyna
Samborska; ze wzgl´du na tematy omawiane przez Prezydium, Prezydium
zaprosi∏o Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, mgr
Monik´ Urbaniak, Naczelnika Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ mgr
Ann´ PliÊ-Grymanowskà oraz Przewodniczàcego Okr´gowej Rady Lekarskiej
w Rzeszowie dr Krzysztofa Szubera.

Prezes PORA, przed rozpocz´ciem obrad, wr´czy∏a prawa wykonywania
zawodu dwom magistrom farmacji, którzy z∏o˝yli Êlubowanie wobec Pre-
zydium PORA.

Pierwszà omawianà sprawà by∏y problemy wynikajàce ze zmian rozporzà-
dzenia w sprawie recept lekarskich i konsekwencje dla pacjenta podczas ich
realizacji w aptekach. Ze wzgl´du na trzy zakresy numerów recept (obowià-
zujàce do 31 grudnia 2012 roku, recepty z numeracjà rozpoczynajàcà si´ od
01 i 02) lekarze nie zawsze u˝ywajà prawid∏owych druków, pacjenci realizujà
dotychczas recepty z wyd∏u˝onà datà, aptekarze majà wàtpliwoÊci co do
prawid∏owoÊci realizacji. Problemy te zosta∏y przedyskutowane w obecnoÊci
wszystkich zainteresowanych, izba aptekarska przygotuje komunikat dla leka-
rzy (zostanie zamieszczony w Biuletynie OIL w Rzeszowie) w sprawie najcz´Êciej
wyst´pujàcych nieprawid∏owoÊci.

Omówiono zmian´ w Prawie farmaceutycznym, która wesz∏a w ˝ycie
1 stycznia br., dotyczàcà zniesienia limitu wieku, do jakiego mo˝na pe∏niç
funkcj´ kierownika apteki. Ze wzgl´du na tà zmian´, powinna zostaç opraco-
wana nowa procedura wydawania r´kojmi na takie stanowisko przez komi-
sj´ ds. prawa wykonywania zawodu PORA, w porozumieniu z Biurem Prawnym
NRA. Spraw´ tà omawia∏o równie˝ Prezydium NRA na ostatnim posiedzeniu
(16.01.2013).

Ponadto Prezydium ustali∏o miejsce i termin kolejnego sprawozdawczego
Zjazdu Delegatów POIA oraz wst´pnie przyj´∏o jego program; omówiono
spraw´ kompletów dokumentów sk∏adanych w Biurze POIA przy ubieganiu
si´ o prawo wykonywania zawodu – Biuro ponownie podkreÊla, ˝e zdj´cia
muszà byç zdj´ciami paszportowymi a zaÊwiadczenie lekarskie wydane przez
lekarza medycyny pracy, bez okreÊlenia terminu nast´pnego badania; ze
wzgl´du na ponoszenie kosztów szkolenia w systemie e-dukacja przez POIA,
w szkoleniach mogà braç udzia∏ jedynie cz∏onkowie samorzàdu z op∏aconymi
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sk∏adkami cz∏onkowskimi za pe∏ny rok 2012. Przy tym temacie wyp∏yn´∏a
sprawa zwiàzana z wysokoÊcià sk∏adki przy ró˝nym wymiarze czasu pracy –
sk∏adka jest jedna w jednej wysokoÊci dla wszystkich cz∏onków POIA, sk∏adka
nie ulega obni˝eniu z powodu wykonywania pracy w niepe∏nym wymiarze
lub posiadaniu uprawnieƒ emeryta czy rencisty.  W przypadku korzystania ze
szkoleƒ w systemie edukacja konieczne jest równie˝ zg∏aszanie do biura POIA
zmian nazwiska, umo˝liwienie dost´pu do tego systemu szkoleƒ jest mo˝liwe
po potwierdzeniu zgodnoÊci wszystkich podstawowych danych a zw∏aszcza
nazwiska.

Prezydium zdecydowa∏o, ̋ e ze wzgl´du na ró˝nice interpretacyjne doty-
czàce rozwiàzaƒ ustawowych w poszczególnych województwach, nie b´dzie
w bie˝àcym roku op∏acaç prenumeraty Serwisu Prawnego LexPharma, prowa-
dzonego przez doktora Stanis∏awa Piechul´.

Bie˝àcy rok, 2013, jest ostatnim rokiem drugiego cyklu szkolenia ciàg∏ego
dla najszerszej grupy aptekarzy (2009-2013). Z uwagi na koniecznoÊç uzu-
pe∏nienia uzyskanych punktów szkoleniowych („twardych” i „mi´kkich”),
Prezydium PORA wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie zorga-
nizuje na przestrzeni tego roku (w maju, czerwcu, wrzeÊniu i listopadzie)
cztery kursy pozwalajàce uzyskaç po 10 punktów „twardych” za ka˝dy.
Po potwierdzeniu terminów i tematów, harmonogram kursów umieszczony
b´dzie na stronie internetowej POIA w dziale szkolenia.

      LMC
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Ignacy ¸ukasiewicz – konspiratorIgnacy ¸ukasiewicz – konspiratorIgnacy ¸ukasiewicz – konspiratorIgnacy ¸ukasiewicz – konspiratorIgnacy ¸ukasiewicz – konspirator
Na rogu ulic Juliusza S∏owackiego i Tadeusza KoÊciuszki w Rzeszowie stoi

okaza∏a kamienica, która swego pochodzenia szuka w poczàtkach wieku XIX,
mo˝e jest jeszcze starsza. Miasto cyrkularne, jakim by∏ Rzeszów w XIX wieku,
musia∏o mieç miejsce, gdzie spotykali si´ jego obywatele na balach, rautach,
teatralnych przedstawieniach. Takim miejscem by∏ najcz´Êciej hotel, z którego
korzystali okoliczni obywatele, oficerowie z odleg∏ych garnizonów cesarstwa
habsburskiego ale i mieszkaƒcy miasta, ch´tnie odwiedzajàcy restauracj´.

Hotel rzeszowski, w pobli˝u Ratusza, w∏aÊnie na rogu ulic, wtedy Ró˝anej
i Farnej, nosi∏ dziwnà nazw´ – „Luftmaszyna”. Sà dwie wersje pochodzenia
tego okreÊlenia. Pierwsza wspomina jakàÊ nieokreÊlonà „maszyn´ powietrznà”,
która wznosi∏a si´ nad miastem, wzbudzajàc sensacj´ wÊród mieszkaƒców,
a w∏aÊciciele hotelu wykorzystali to dla nazwania swego hotelu. Druga, bar-
dziej prawdopodobna, wspomina jednego z ck. oficerów, któremu przeciàg
panujàcy w pi´trowym budynku „zdjà∏” czapk´ z g∏owy, a ten zaskoczony,
zakrzyknà∏ „Herr Gott, das ist eine Luftmaschine”!.

Ulica Farna w Rzeszowie (obecnie KoÊciuszki). Po lewej stronie Hotel „pod Ró˝à” czyli
s∏ynna „Luftmaszyna” (zdj´cie M. Jarosiƒska, Rzeszów galicyjski w obiektywie Edwarda
Janusza, , Rzeszów 2010).
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W tym˝e hotelu m∏ody pracownik Apteki Obwodowej Edwarda Hibla,

pomocnik aptekarski Ignacy ̧ ukasiewicz, zaanga˝owany w prac´ konspiracyj-
nà ju˝ od czasow swej praktyki aptecznej w ¸aƒcucie, spotyka∏ si´ z wys∏an-
nikami Sprzysi´˝enia Demokratów Polskich. Organizacja ta, dzia∏ajàca po
upadku powstania listopadowego w ramach Towarzystwa Demokratycznego
Polskiego, mia∏a za cel wywo∏anie powstania na ziemiach polskich. Innà
organizacjà, której emisariusze pojawili si´ w Galicji, by∏o ugrupowanie „Ludu
Polskiego”. Dwaj znaczàcy dzia∏acze obydwu organizacji, Edward Dembowski
i Franciszek Wiesio∏owski byli cz´stymi goÊçmi w Rzeszowie, spotykali si´
z I. ¸ukasiewiczem w∏aÊnie w „Luftmaszynie”. W lutym 1864 roku, w hotelu
mia∏ odbyç si´ bal karnawa∏owy, w którym wzi´liby udzia∏ przygotowani do
powstania spiskowcy, majàcy za zadanie rozbrojenie garnizonu rzeszowskiego
i opanowanie miasta. Niestety, zdrada jednego z konspiratorów, spowodo-
wa∏a, ˝e genera∏ Legeditsch, dzieƒ przed planowanà akcjà, 17 lutego, zajà∏
Rzeszów i przybywajàcych z bronià spiskowców zatrzyma∏ ju˝ na rogatkach.
Ignacy ¸ukasiewicz zosta∏ aresztowany 19 lutego 1946 roku a w dniu 8 maja
1847 r. przewieziono go do wi´zienia we Lwowie. Od tej pory Ignacy ̧ ukasie-
wicz ju˝ w Rzeszowie nie przebywa∏.

W setnà rocznic´ Êmierci Ignacego ¸u-
kasiewicza, mieszkaƒcy Rzeszowa ufun-
dowali tablic´, upami´tniajàcà spotkania
XIX-wiecznych patriotów.

LMC
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dr  n. farm. Jan Majewski
Przewodniczàcy Zespo∏u sekcji Historii Farmacji
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

W imieniu farmaceutów i aptekarzy polskich, z prawdziwà przyjemnoÊcià
pragn´ poinformowaç, ˝e Sejm RP og∏osi∏ Profesora Jana Czochralskiego
Patronem Roku 2013. Poni˝ej przedstawiam krótkà biografi´ tego Uczonego
i jego zwiàzki z aptekami i drogeriami na progu wielkiej kariery naukowej.

Apteka kolebkà narodzin wielkiego uczonegoApteka kolebkà narodzin wielkiego uczonegoApteka kolebkà narodzin wielkiego uczonegoApteka kolebkà narodzin wielkiego uczonegoApteka kolebkà narodzin wielkiego uczonego
prof. dra h. c.  Politechniki Warszawskiejprof. dra h. c.  Politechniki Warszawskiejprof. dra h. c.  Politechniki Warszawskiejprof. dra h. c.  Politechniki Warszawskiejprof. dra h. c.  Politechniki Warszawskiej

Jana Czochralskiego (1885-1953)Jana Czochralskiego (1885-1953)Jana Czochralskiego (1885-1953)Jana Czochralskiego (1885-1953)Jana Czochralskiego (1885-1953)

Cz´sto w aptekach swoje skromne kariery
rozpoczynali autorzy wielkich odkryç. WÊród
tych, którzy znaleêli trwa∏e miejsce w historii
nauki Êwiatowej  jest  równie˝ prof. Jan Czoch-
ralski, wybitny uczony, twórca metody otrzy-
mywania monokryszta∏ów, nazwanej jego
imieniem.

W wystàpieniu tym krótko postaram si´
zarysowaç zwiàzki m∏odego Jana Czochral-
skiego z pracà w aptekach bàdê drogeriach,
co z ca∏à pewnoÊcià mia∏o wp∏yw na jego
zainteresowania i póêniejszà karier´ naukowà.
Jak wiadomo, bogactwo jego dokonaƒ by∏o
znaczne. Prowadzi∏ badania podstawowe,

doÊwiadczalne, pisa∏ prace teoretyczne oraz zajmowa∏ si´ badaniami i ich
wdro˝eniem. Lista publikacji jego obejmuje blisko 100 pozycji. By∏ te˝ autorem
i wspó∏autorem kilkudziesi´ciu patentów. Ponadto interesowa∏ si´ populary-
zacjà nauki (m.in. wspó∏tworzy∏ Muzeum Techniki w Warszawie), sztukà i kul-
turà (pomaga∏ restaurowaç dworek Chopinów i finansowa∏ wykopaliska
w Biskupinie). Wreszcie pisywa∏ te˝ wiersze.

We wspomnieniach córki Lony czytamy, ˝e kiedy ojciec mia∏ 12. lat to ...
przesiadywa∏ godzinami w aptece albo drogerii skàd przynosi∏ ró˝ne szk∏a
chemiczne, torebki i bia∏e kopertki o tajemniczej zawartoÊci. DoÊwiadczenia
swoje wykonywa∏ w piwnicy co si´ skoƒczy∏o silnym wybuchem. W∏aÊnie
w Aptece „Pod Czarnym Or∏em” w Kcyni m∏ody Jan móg∏ zaopatrywaç si´
w potrzebne do doÊwiadczeƒ chemikalia.
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Z opracowania dr Paw∏a Tomaszewskiego dowiadujemy si´, ˝e Zgodnie

z wolà ojca ukoƒczy∏ Seminarium Nauczycielskie w Kcyni, ale nie mogàc
pogodziç si´ z ocenami, nie odebra∏ Êwiadectwa maturalnego. Brak tego
dokumentu zamknà∏ drog´ do dalszej kariery nauczycielskiej i naukowej.
Wyjecha∏ wi´c, by dalej samemu uczyç si´ ulubionej chemii. Rodzicom obieca∏,
˝e powróci do Kcyni dopiero, jak b´dzie s∏awnym... („Jan Czochralski i jego
metoda”, Kcynia 2003). I tak te˝ si´ sta∏o, aczkolwiek powrót odby∏ si´
w tragicznych dla niego okolicznoÊciach.

Tak naprawd´ Wyrzuci∏ [go] z domu ojciec, któremu nie podoba∏y si´
chemiczne eksperymenty syna – mówi Leszek Nowak, wnuk siostry Jana
Czochralskiego... Mo˝e i tak by∏o. I dalej. Szesnastoletni Jan pow´drowa∏ do
Krotoszyna, gdzie zatrudni∏ si´ jako pomocnik aptekarza [podkreÊlenie J.M.]
i móg∏ bez przeszkód oddaç si´ swoim pasjom. Okaza∏o si´, ˝e trafi∏ na
màdrego pryncypa∏a, który gdy tylko zorientowa∏ si´, ̋ e ma u siebie zdolnego
m∏odzieƒca, jego g∏odu wiedzy nie zdo∏a zaspokoiç, wys∏a∏ go dalej do Berlina.
Tam Czochralski u kolejnego aptekarza i chemika, doktora Hebranda, pozna∏
tajniki analizy rud, olejów, smarów i metali. Tam równie˝ wyp∏ynà∏ na szerokie
wody. W wieku 21 lat rozpoczà∏ prac´ w laboratorium firmy Kunheim & Co ...
napisa∏ Piotr CieÊliƒski w „Gazecie Wyborczej” – 19-20.06.1998 r.

W tym miejscu nale˝y wyjaÊniç, ˝e nie móg∏ byç zatrudniony jako po-
mocnik aptekarski [sic!], gdy˝ pomocnikiem aptekarskim zostaje si´ dopiero
po z∏o˝eniu odpowiednich egzaminów poprzedzonych naukà (oko∏o 2-3 lat).

Konkludujàc sam prof. Czochralski podaje, ˝e ...W 18. roku ˝ycia
wyjecha∏em do Niemiec i rozpoczà∏em karier´ aptekarza przygotowujàc si´
jako uczeƒ aptekarski ...1.

W okresie mi´dzywojennym Rzeczypospolita potrzebowa∏a, jego wiedzy
i umiej´tnoÊci. Prezydent prof. Ignacy MoÊcicki, wybitny chemik, zaprosi∏
Czochralskiego do kraju. Od 1 kwietnia 1929 roku, jako profesor kontraktowy,
objà∏ on Katedr´ Metalurgii Metaloznawstwa na Wydziale Chemii Politechniki
Warszawskiej. Powierzono mu organizacj´ Instytutu Metalurgii i Metalo-
znawstwa.

Niebawem Senat Politechniki Warszawskiej, rozpatrujàc wniosek Rady
Wydzia∏u Mechanicznego, uchwa∏à z 5 czerwca nada∏ Janowi Czochralskiemu
w dniu 17 listopada 1929 roku najwy˝szà godnoÊç akademickà – doktorat
honorowy tej uczelni. Tytu∏ ten by∏ jednym z pierwszych nadanych przez
Politechnik´. Z wielkim zaanga˝owaniem na rzecz nauki polskiej, pracowa∏
tak˝e w okresie okupacji.

1 Fragment przes∏uchania z dnia 19 kwietnia 1945 roku w Specjalnym Sàdzie Karnym
w Piotrkowie Trybunalskim.
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Do rodzinnej Kcyni powróci∏ na sta∏e, po aresztowaniu pod zarzutem

kolaboracji (18 kwietnia 1945) i 4-miesi´cznym pobycie w wi´zieniu, w Pio-
trkowie Trybunalskim (do 14 sierpnia 1945). Chodzi∏o o jego kontakty z nie-
mieckimi w∏adzami podczas okupacji. Jednak nie znaleziono ˝adnych dowo-
dów na kolaboracj´ i Êledztwo zosta∏o umorzone, a Czochralskiego zwolniono
z wi´zienia.

By∏ rozgoryczony, ale nie podda∏ si´. Wspólnie z m´˝em córki Leonii, dr
in˝. Mieczys∏awem Wojciechowskim, za∏o˝y∏ rodzinnà firm´  Zak∏ady Chemicz-
ne „BION” w Kcyni i od 1 czerwca 1946 roku produkowa∏ sól szybko peklujàcà,
lak butelkowy i stemplowy, Êwiece choinkowe, fibryzol, past´ do butów i pro-
szek od kataru z „Go∏àbkiem”. Dodajmy, ̋ e pomys∏ otwarcia Wytwórni powsta∏
jeszcze w Warszawie w czasie okupacji.

W 1956 roku bratanek Jana – Wiktor Czochralski  przeniós∏ firm´ do Po-
znania i zmieni∏ jej nazw´ na Wytwórni´ Artyku∏ów Chemiczno-Kosmetycz-
nych, w której przede wszystkim produkowa∏ p∏yn do trwa∏ej ondulacji na
zimno i na goràco.

W czasie wakacji wraz z bratankiem Janem t∏umaczy∏ i aktualizowa∏ swoje
„Nowoczesne metaloznawstwo”.

Profesor zmar∏ na serce, 22
kwietnia 1953 roku  w Szpitalu
Klinicznym Nr 2 w Poznaniu
(obecna nazwa Szpital Przemie-
nienia Paƒskiego tak jak daw-
niej). Pochowany zosta∏ 25
kwietnia 1953 roku w grobowcu
ko∏o kaplicy na starym cmen-
tarzu w Kcyni.

Uhonorowaniem dokonaƒ
Êwiatowej s∏awy Uczonego-wy-
nalazcy, krystalografa, chemika
i metalurga jest wybór na Pa-
trona Roku 2013.

Tak pokrótce wyglàda syl-
wetka renesansowego uczonego
wywodzàcego si´ z  apteki na
Pa∏ukach. Wszystko si´ tutaj
zacz´∏o – pami´tajmy!
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Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,

Mamy wielki zaszczyt zaprosiç Paƒstwa do udzia∏u w XXII Naukowym Zjeêdzie
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który odb´dzie si´ w dniach 18-21 wrzeÊnia
2013 roku w Bia∏ymstoku.

¸àczymy nadziej´, ̋ e udzia∏ w Zjeêdzie b´dzie okazjà do pog∏´biania wiedzy far-
maceutycznej, prezentacji dorobku naukowego i dyskusji nad rolà farmaceuty w nauce
i spo∏eczeƒstwie. Spotkanie naszego Êrodowiska pozwoli równie˝ odnowiç dawne
i nawiàzaç nowe kontakty i przyjaênie.

GoÊciç Paƒstwa b´dziemy na malowniczym i wielokulturowym Podlasiu. W czasie
spotkaƒ towarzyskich przybli˝ymy Paƒstwu histori´, folklor i pi´kno naszego regionu.

Goràco zapraszamy do Bia∏egostoku!Goràco zapraszamy do Bia∏egostoku!Goràco zapraszamy do Bia∏egostoku!Goràco zapraszamy do Bia∏egostoku!Goràco zapraszamy do Bia∏egostoku!
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pa∏ka
Dziekan Wydzia∏u Farmaceutycznego z Odzia∏em Medycyny Laboratoryjnej UMB
Prof. dr hab. n. farm. El˝bieta Skrzydlewska

WA˚NE DATYWA˚NE DATYWA˚NE DATYWA˚NE DATYWA˚NE DATY:::::
15 marca 2013 roku – termin nadsy∏ania streszczeƒ zjazdowych
30 kwietnia 2013 roku – powiadomienie o akceptacji streszczenia zjazdowego
15 maja 2013 roku – I termin rejestracji i op∏aty zjazdowej
15 czerwca 2013 roku – II termin rejestracji i op∏aty zjazdowej
18 wrzeÊnia 2013 roku – otwarcie XXII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa
                                        Farmaceutycznego

PROPONOWANE SESJE TEMATYCZNE:PROPONOWANE SESJE TEMATYCZNE:PROPONOWANE SESJE TEMATYCZNE:PROPONOWANE SESJE TEMATYCZNE:PROPONOWANE SESJE TEMATYCZNE:
1. Spo∏eczna funkcja opieki farmaceutycznej. Farmakoekonomika (apteki ogólno-

dost´pne, apteki szpitalne, opieka farmaceutyczna, farmakoekonomika)
2. Post´py farmakologii a racjonalizacja farmakoterapii (farmakologia, farmakokinetyka,

biofarmacja)
3. Post´py biochemii i biotechnologii farmaceutycznej (biochemia, biotechnologia)
4. Bezpieczna ˝ywnoÊç, zdrowe spo∏eczeƒstwo (bromatologia, toksykologia)
5. Analiza, synteza i technologia farmaceutyczna (analiza leków, synteza leków,

technologia postaci leków, farmacja przemys∏owa)
6. Rola leku pochodzenia naturalnego we wspó∏czesnej terapii (farmakognozja, lek

roÊlinny, homeopatia)
7. Diagnostyka laboratoryjna jako podstawa prewencji i terapii chorób (analityka medyczna)
8. Kosmetologia i kosmeceutyka (kosmetologia)
9. Dziedzictwo kulturowe farmacji (historia farmacji)
10. Studia przeddyplomowe i szkolenie podyplomowe jako nieroz∏àczne etapy

kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego farmaceutów – dyskusja okràg∏ego sto∏u
11. Forum dyskusyjne M∏odej Farmacji pt. „Uczyç si´ by byç”
12. Varia

Planowane sà kursy szkolenia ciàg∏ego farmaceutów (punkty edukacyjne), war-
sztaty kosmetyczne, prezentacja produktów farmaceutycznych, kosmetycznych i apa-
raturowych oraz konkurs plakatów m∏odych naukowców.
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