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Kole˝anki i Koledzy!
Po wprowadzeniu na poczàtku roku ustawy refundacyjnej dotyczàcej, mi´dzy innymi, jednakowej odp∏atnoÊci za leki refundowane oraz zakazu reklamy aptek
mieliÊmy nadziej´, ˝e praca w naszych aptekach b´dzie
spokojniejsza, mniej stresujàca i b´dziemy mogli si´ skupiç
przede wszystkim na w∏aÊciwej opiece farmaceutycznej.
Niestety, ostatnie miesiàce pokaza∏y, ˝e jest dok∏adnie
odwrotnie. Nie mo˝emy spokojnie i godnie wykonywaç
swoich aptekarskich obowiàzków, poniewa˝ kondycja
aptek systematycznie pogarsza si´, a nowe przepisy ustawy refundacyjnej
pozostawiajà wiele wàtpliwoÊci interpretacyjnych. OczywiÊcie, w ustawie
refundacyjnej znajdujà si´ zapisy potrzebne i oczekiwane przez Êrodowisko
aptekarskie, ale wiele z nich wymaga korekty, co pokazuje nam praktyka przy
„pierwszym okienku” w aptece
Wyglàda na to, ˝e jeszcze sporo czasu up∏ynie, zanim oswoimy si´ ze
zapisami ustawowymi i zmianami list refundacyjnych jakie czekaç nas b´dà
teraz co 2-3 miesiàce. A, jak si´ okazuje, ka˝da taka zmiana mo˝e przynieÊç
aptece spore straty finansowe.
W ostatnim czasie wiele dyskusji wÊród aptekarzy budzi egzekwowanie
zakazu reklamy aptek, stàd te˝ w niniejszym „Biuletynie” zamieszczone zosta∏y
stosowne pisma i interpretacje. We wszystkich opracowaniach zwrócono
uwag´ na szkodliwoÊç reklamowania aptek i „rozdawnictwo” leków, które
negatywnie wp∏ywa∏o na zdrowie pacjentów i bud˝et naszego paƒstwa. Mam
przekonanie, ˝e wàtpliwoÊci co do stosowania uregulowaƒ prawnych
odnoÊnie zakazu reklamy aptek rozwià˝à komunikaty i pisma, mi´dzy innymi
G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego skierowane do Prezesa Naczelnej
Rady Aptekarskiej. Zach´cam tak˝e do zapoznania si´ z komunikatem ze
spotkania przedstawicieli Paƒstwowej Inspekcji Farmaceutycznej i samorzàdu
aptekarskiego w Âwi´cicach ko∏o Warszawy, które odby∏o si´ 1 czerwca br.
W treÊci zamieszczonych opracowaƒ znalaz∏y si´ tak˝e wyjaÊnienia dotyczàce
ró˝nic mi´dzy zakazanà reklamà aptek, a dozwolonà reklamà produktów
leczniczych.
Aptekarzy zainteresowanych historià farmacji z pewnoÊcià zainteresuje
materia∏ autorstwa magister Lidii Czy˝ o dziejach arsenu, który wyst´puje we
fliszu podkarpackim ko∏o Baligrodu, jak równie˝ streszczenia wystàpieƒ
cz∏onków naszej Izby – uczestników XXI Sympozjum Historii Farmacji w Kazimierzu Dolnym.
Przydatny w wykonywaniu obowiàzków aptecznych b´dzie zamieszczony
w „Biuletynie” cennik laboratorium Podkarpackiego Wojewódzkiego
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Inspektoratu Farmaceutycznego, w którym zamieszczone zosta∏y koszty badaƒ
prób pobranych przez inspektorów farmaceutycznych w ramach kontroli
produktów leczniczych.
Podsumowujàc rozwa˝ania dotyczàce obecnej trudnej rzeczywistoÊci
aptekarskiej, mam nadziej´, ˝e czasem coÊ co bywa nie najlepiej zacz´te – tak
jak dla nas aptekarzy niektóre zmiany legislacyjne, w efekcie przynosi pozytywny wynik, czego Wam, Kole˝anki i Koledzy, a tak˝e sobie, ˝ycz´. Przed
nami tymczasem jednak sporo pracy i wysi∏ku, ale tak˝e – a mo˝e przede
wszystkim - d∏ugo wyczekiwany okres wakacyjnego wypoczynku. Dlatego w
tym momencie ˝ycz´, aby Paƒstwo odpocz´li od zmagaƒ pracy w aptekach
i nabrali si∏y do dalszych wyzwaƒ.

Z powa˝aniem
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska
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Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
Kolejne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Aptekarskiej odby∏o si´
w Warszawie, w dniu 31 maja 2012 roku. Posiedzenie prowadzone by∏o przez
Prezesa NRA, doktora Grzegorza Kucharewicza.
G∏ównymi tematami posiedzenia, w którym uczestniczy∏o 37 cz∏onków
Rady, by∏y: Centralny Rejestr Aptekarzy oraz dozwolona i niedozwolona,
prowadzona przez apteki i inne podmioty, reklama placówek. Ten drugi temat
zwiàzany by∏ z przygotowywanym w dniu nast´pnym, 1 czerwca, spotkaniem
Prezesa NRA i Prezesów Okr´gowych Rad Aptekarskich z G∏ównym Inspektorem Farmaceutycznym i Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi.
Temat Centralnego Rejestru Aptekarzy przewija si´ w pracach Naczelnej
Rady Aptekarskiej ju˝ od roku 2005. Jest to zagadnienie niezmiernie wa˝ne
w pracy wszystkich organów izb aptekarskich. Do chwili obecnej ka˝de biuro
okr´gowej izby prowadzi swój wykaz zrzeszonych w niej magistrów farmacji
wykonujàcych zawód aptekarza lub jedynie posiadajàcych prawo wykonywania zawodu, bez czynnego w nim udzia∏u. Rejestr ogólnopolski da∏by wglàd
w ca∏kowità liczb´ magistrów farmacji – aptekarzy i tych, którzy zatrudnieni
sà poza aptekà, hurtownià farmaceutycznà i innymi placówkami dajàcymi
uprawnienia aptekarza. W chwili obecnej jest to bardzo wa˝ne, nie tylko dla
administracji izb aptekarskich a przede wszystkim farmaceutów, chcàcych
udokumentowaç przebieg swej pracy zawodowej i posiadane dokumenty,
chocia˝by ze wzgl´du na coraz cz´stsze wyjazdy zawodowe do krajów
zjednoczonej Europy.
Temat drugi – reklama aptek w ró˝nych aspektach – wzbudza emocje
wÊród aptekarzy i ca∏ej struktury wokó∏ aptecznej od chwili wejÊcia w ˝ycie
uregulowaƒ prawnych, nie tylko tych, które obowiàzujà od 1 stycznia bie˝àcego roku. W placówkach majàcych zezwoleniana sprzeda˝ Êrodków leczniczych, pojawiajà si´ ró˝ne materia∏y a tak˝e dzia∏ania majàce na celu podwy˝szenie obrotu finansowego, co samo w sobie nie jest post´powaniem
nagannym. Wiele jednak z posuni´ç tak w∏aÊcicieli aptek jak i innych podmiotów prowadzàcych obrót lekami wydaje si´ byç niestosownymi w dziedzinie
tak ÊciÊle zwiàzanej ze zdrowiem pacjenta. Równie˝ taktyka prowadzenia
apteki przez jej, tak w∏aÊnie nazwanych – „prowadzàcych” nie zawsze zgodna
jest z zasadami kodeksu etyki aptekarskiej. Te wszystkie zagadnienia zostanà
przedyskutowane na spotkaniu prezesów z inspektorami farmaceutycznymi
wszystkich szczebli administracji paƒstwowej.
Ponadto, zgromadzeni cz∏onkowie NRA przedyskutowali bie˝àce dzia∏ania
inspektorów farmaceutycznych w zakresie zg∏oszonych przypadków reklamy
i tzw. „gazetek informacyjnych”, pracy aptek w programach lojalnoÊciowych
oraz bie˝àce tematy.
Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Lidia Czy˝
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Posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej
Kolejne w bie˝àcym roku posiedzenie Podkarpackiej Rady Aptekarskiej odby∏o si´ w siedzibie POIA,
w dniu 5 czerwca 2012 roku. Posiedzenie Rady oraz, poprzedzajàcego je spotkania cz∏onków
Prezydium PORA, prowadzi∏a Prezes,
dr Lucyna Samborska.
Posiedzenie Prezydium poprzedzi∏o Êlubowanie m∏odego Aptekarza, magistra farmacji, który z ràk
Prezesa PORA odebra∏ swe prawo
wykonywania zawodu.
Prezydium przede wszystkim
przedyskutowa∏o porzàdek obrad
Rady Aptekarskiej, w kontekÊcie
wczeÊniej odbywajàcych si´ dwóch
wa˝nych spotkaƒ – posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej i Spotkania
Przedstawicieli Inspekcji Farmaceutycznej i Prezesów Izb Aptekarskich.
Z najwa˝niejszych spraw, poza bie˝àcymi, Prezydium omówi∏o
zagadnienia przynale˝noÊci do izby podkarpackiej aptekarzy, którzy w swej
pracy zawodowej mieli d∏ugà przerw´ i nie zg∏osili tego w Biurze POIA lub
podj´li prac´ na terenie dzia∏ania POIA równie˝ bez zg∏oszenia swego akcesu
do izby po wyrejestrowaniu z innej. Zdecydowano o przygotowaniu
komunikatu o braku mo˝liwoÊci wpisu wstecznego na list´ cz∏onków POIA
powy˝ej trzech miesi´cy udokumentowanej przerwy w cz∏onkostwie.
Omówiono te˝ sposób post´powania w przypadkach przedstawiania praw
wykonywania zawodu innych wzorów ni˝ obowiàzujàce.
Wa˝nà sprawà jest pe∏nienie dy˝urów nocnych przez apteki ka˝dego
powiatu, w tym ich czynnoÊci ca∏odobowej i trybie wyra˝ania opinii przez
organy POIA w tym wzgl´dzie. Niektóre samorzàdy terytorialne nie zwracajà
si´ o opini´ izby aptekarskiej lub robià to z opóênieniem. Sà równie˝ przypadki
decyzji „administracyjnej”, bez konsultacji z aptekami danego terenu. W zwiàzku z tym zostanie wystosowane pismo precyzujàce ca∏oÊç post´powania
obu stron – samorzàdu terytorialnego i aptekarskiego, dotyczàcego tego
zagadnienia na r´ce starostów powiatowych i prezydentów miast wydzielonych.
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Omówiono inicjatyw´ Zast´pcy Prezesa PORA, doktora Aleksandra
Czarniawego, zwiàzanà z przygotowaniem tekstu porozumienia dotyczàcego
wspó∏pracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie w Rynku
Miasteczka Galicyjskiego utworzono muzealnà aptek´. Z ró˝nych wzgl´dów,
apteka muzealna wymaga tak doposa˝enia w typowe elementy wystroju
aptecznego, jak i konsultacji fachowej aptekarzy-historyków zawodu.
Przygotowany projekt takiego porozumienia zostanie przedstawiony dyrekcji
muzeum i, jak to jest planowane, podpisany na wyjazdowym posiedzeniu
PORA w Sanoku. Inicjatywa taka pojawi∏a si´ ju˝ w roku 1994 w stosunku do
Muzeum Regionalnego w Bieczu, niestety ze wzgl´du na reform´ podzia∏u
administracyjnego kraju (Biecz obecnie znajduje si´ w województwie ma∏opolskim) nie by∏a kontynuowana.
Posiedzenie Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej zosta∏o poprzedzone gratulacjami
z∏o˝onymi przez Prezesa PORA,
dr Lucyn´ Samborskà, na r´ce
mgr Lidii Czy˝ z okazji otrzymania
bardzo wysokiego odznaczenia
paƒstwowego. Mgr farm. Lidia
Maria Czy˝, za zas∏ugi dla aptekarstwa podkarpackiego otrzyma∏a z ràk Wojewody Podkarpackiego, w dniu 14 maja 2012
roku, przyznany przez Prezydenta
RP, Krzy˝ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski. Jest to
dopiero drugie w ostatnim dwudziestoleciu, tak wysokie odznaczenie dla aptekarza – pierwsze
otrzyma∏ dr A. Czarniawy z okazji
dziesi´ciolecia pracy samorzàdu
aptekarskiego. Mgr L. Czy˝ w podzi´kowaniu za gratulacje, stwierdzi∏a, ˝e przyj´∏a ten order jako Aptekarz
w imieniu wszystkich wykonujàcych ten zawód na terenie Podkarpacia.
G∏ównymi tematami posiedzenia PORA by∏o przede wszystkim
wys∏uchanie relacji i omówienie posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej
(zagadnienie to przedstawione jest w oddzielnej relacji z posiedzenia NRA)
oraz spotkania z GIF i inspektorami wojewódzkimi. Konkluzja z tego spotkania
zosta∏a zawarta we wspólnym Komunikacie, za∏àczonym do niniejszej
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informacji. Mimo wyt´˝onej pracy osób zwiàzanych z pracà nad unormowaniem zagadnienia reklamy tak aptek jak i produktów leczniczych w kontekÊcie dzia∏alnoÊci gospodarczej, aptekarze nie sà usatysfakcjonowani jej
rezultatami.
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska przyzna∏a, kolejne ju˝ w tym
roku, prawa wykonywania zawodu dla grupy 27 m∏odych aptekarzy. W sumie,
w pierwszym pó∏roczu, przyznano ju˝ ponad pi´çdziesiàt uprawnieƒ zawodowych – najwi´cej w ca∏ym okresie dzia∏ania samorzàdu. Mo˝e bardzo
cieszyç, ˝e kadra zawodowa o wysokim, akademickim wykszta∏ceniu w aptekach wzroÊnie, jednak patrzàc na ca∏oÊç aptekarstwa w obecnym czasie, mo˝na
te˝ mieç obawy o przysz∏oÊç m∏odych aptekarzy.
Omówiono te˝ zmiany zaproponowane przez Komisj´ do spraw
wykonywania zawodu PORA. Ze wzgl´du na ewolucj´ uwarunkowaƒ
prawnych, konieczne by∏o wprowadzenie nowych zapisów w zasadach dzia∏ania tej komisji. Na stronie internetowej POIA zostanie zamieszczony nowy
wzór ankiety dla kandydatów na stanowiska kierownicze w poszczególnych
jednostkach bran˝y aptekarskiej w obszarze dzia∏ania POIA.
Cz∏onkowie PORA przedyskutowali te˝ uchwa∏´ nr 5 XXVIII Zjazdu Delegatów POIA – odpowiedzià na zawarte w niej zagadnienia jest (publikowane
na stronie www.poia.pl oraz na ∏amach Biuletynu) pismo Ministra Zdrowia.
LMC
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Uchwa∏a Nr 9 /VI/2012
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie: zasad dzia∏ania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy
stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na
stanowisko kierownika oaz innych czynnoÊci podejmowanych przez Komisj´.
Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108) w celu wykonania Uchwa∏y
Nr IV/125/2007z dnia 27 czerwca 2007 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie trybu post´powaniaprzy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki, Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska postanawia co nast´puje:
§1
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska ustala zasady dzia∏ania Komisji ds.
wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika:
1. Wydanie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki nast´puje na wniosek:
a. dla nowootwieranej apteki - Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego,
b. dla dzia∏ajàcej apteki - podmiotu prowadzàcego aptek´ przes∏anego bezpoÊrednio do PORA lub za poÊrednictwem innej ORA..
2. Wniosek, sk∏adany przez podmiot prowadzàcy aptek´ do biura Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, powinien zawieraç wskazanie z imienia
i nazwiska kandydata na kierownika apteki, adres apteki w jakiej ma byç
zatrudniony kierownik i od kiedy. Do wniosku nale˝y do∏àczyç wype∏niony
kwestionariusz stanowiàcy za∏àcznik Nr 1 do niniejszej uchwa∏y.
3. W przypadku nowootwieranej apteki kandydat na kierownika powinien
przes∏aç bezpoÊrednio do biura POIA wype∏niony kwestionariusz stanowiàcy
za∏àcznik Nr 1 do niniejszej uchwa∏y.
4. Po wp∏yni´ciu wniosku o wydanie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
wraz z wype∏nionym przez kandydata na kierownika apteki kwestionariuszem, Komisja ds. wykonywania zawodu zbiera si´ w sk∏adzie co najmniej
trzyosobowym.
5. W przypadku farmaceuty ubiegajàcego si´ o stanowisko kierownika apteki
po raz pierwszy na terenie POIA, Komisja przeprowadza z nim rozmow´.
6. Komisja analizuje czy kandydat na kierownika apteki:

UCHWA¸A
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1. spe∏nia wymogi formalne zakreÊlone w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo
farmaceutyczne,
2. by∏ karany prawomocnie przez Sàd Aptekarski za post´powanie obj´te
odpowiedzialnoÊcià farmaceuty,
3. ma wszcz´tà i prowadzona jest sprawa na podstawie art. 18 ustawy o izbach
aptekarskich,
4. zosta∏ prawomocnie ukarany zakazem wykonywania zawodu farmaceuty
lub zakazem zajmowania okreÊlonego stanowiska,
5. dope∏ni∏ obowiàzek podnoszenia kwalifikacji zawodowych okreÊlony w
art. 89 e Prawa farmaceutycznego,
6. wykazuje znajomoÊç przepisów prawa zwiàzanych z prowadzeniem aptekà
7. Komisja przeprowadzajàc post´powanie wyjaÊniajàce korzysta z informacji
zawartych w rejestrze farmaceutów, prowadzonym przez biuro POIA oraz
podejmuje inne dzia∏ania konieczne do rozstrzygni´cia konkretnej sprawy.
8. Po przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajàcego Komisja sporzàdza
protokó∏ i przekazuje go Prezydium PORA w celu podj´cia stosownej
uchwa∏y.
9. Uchwa∏´ o zaj´ciu stanowiska przez Prezydium PORA w sprawie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki podpisanà przez cz∏onków Prezydium
dor´cza si´ podmiotowi, który zwróci∏ si´ o wydanie r´kojmi oraz
kandydatowi na kierownika z pouczeniem o odwo∏aniu.
§2
PORA ustala zasady dzia∏ania Komisji przy wydawaniu opinii dla osoby
wykwalifikowanej, odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni, sk∏adu
konsygnacyjnego, dzia∏u farmacji szpitalnej - kierownika hurtowni, sk∏adu
konsygnacyjnego, dzia∏u farmacji szpitalnej.
1. Wydawanie opinii dla kandydata na kierownika hurtowni, sk∏adu konsygnacyjnego nast´puje na wniosek podmiotu ubiegajàcego si´ o zezwolenie
na prowadzenie hurtowni lub prowadzàcego hurtowni´, sk∏ad konsygnacyjny, przes∏ane do biura POIA i przebiega zgodnie z procedurà dotyczàcà
stwierdzania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki dla kandydata na
stanowisko kierownika opisanego w par. 1 pkt 2-9 niniejszej uchwa∏y odpowiednio dla kandydata na kierownika hurtowni, sk∏adu konsygnacyjnego.
2. Wydawanie opinii dla farmaceuty prowadzàcego dzia∏ farmacji szpitalnej
nast´puje na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego przes∏any do biura POIA i przebiega zgodnie z procedurà
dotyczàcà stwierdzania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki dla
kandydata na stanowisko kierownika opisanego w par. 1 pkt 2, 6-9 niniejszej
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uchwa∏y – odpowiednio dla farmaceuty prowadzàcego dzia∏ farmacji
szpitalnej.
§3
PORA ustala zasady dzia∏ania Komisji przy wydawaniu opinii dla farmaceuty
prowadzàcego aptek´ na dalsze pe∏nienie funkcji kierownika apteki po
ukoƒczeniu 65 roku ˝ycia.
1.Wydawanie opinii nast´puje na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego przes∏any do biura POIA.
2. Dalszy ciàg post´powania przy wydawaniu opinii przebiega zgodnie z
procedurà dotyczàcà stwierdzania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
dla kandydata na stanowisko kierownika opisanego w par. 1 pkt 6-9 niniejszej
uchwa∏y - odpowiednio dla farmaceuty prowadzàcego aptek´.
§4
PORA ustala zasady dzia∏ania Komisji przy wydawaniu opinii dla farmaceuty
nadzorujàcego odbywanie praktyki zawodowej pod kàtem procesu
dydaktycznego.
1.Wydawanie opinii nast´puje na wniosek uczelni medycznej kierujàcej
studenta na praktyk´ zawodowà przes∏any do biura POIA.
2. Dalszy ciàg post´powania przy wydawaniu opinii przebiega zgodnie z
procedurà dotyczàcà stwierdzania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
dla kandydata na stanowisko kierownika opisanego w par. 1 pkt 6-9 niniejszej
uchwa∏y - odpowiednio dla farmaceuty nadzorujàcego odbywanie praktyki
zawodowej pod kàtem procesu dydaktycznego.
§5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
§6
Uchyla si´ Uchwa∏´ Nr 35/V/2010 PORA z dnia 14.05.2010 roku w sprawie
zasad dzia∏ania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika.
Sekretarz
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
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KWESTIONARIUSZ
dla potrzeb Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie dotyczàcy osoby
ubiegajàcej si´ o stanowisko
kierownika apteki
kierownika hurtowni farmaceutycznej, sk∏adu konsygnacyjnego
pod nazwà ....................................................... z siedzibà .................................................
przy ul. ......................................................................................................................................
zgodnie z Uchwa∏à Nr 9/VI/2012 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Rzeszowie z dnia 5 czerwca 2012 roku przez mgr/dr farm. Panià/Pana
....................................................................................................................................................

Wniosek dotyczy:
apteki, hurtowni, sk∏adu konsygnacyjnego nowootwieranej/go
apteki, hurtowni, sk∏adu konsygnacyjnego istniejàcej/go
I/ Dane o osobie opiniowanej
I.1. Pani / Pan ................................................ z domu ......................................, syn/ córka
(Imi´ i Nazwisko)

.........................................................................................................................................
I.2.
....................................................................................................................................................
(Data i miejsce urodzenia)

I.3.
.....................................................................................................................................................

/Nazwa ukoƒczonej uczelni wy˝szej, jej Wydzia∏ i rok ukoƒczenia studiów/
.....................................................................................................................................................
(Nr dyplomu, data wydania)
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I.4.
.........................................................................................................................................
(Posiadane stopnie i tytu∏y naukowe oraz nazwa jednostki która nada∏a ten stopieƒ i tytu∏)

I.5. Numer prawa wykonywania zawodu .................................................. wydany
przez ......................................................................... z dnia ................................................
I.6. Posiadana specjalizacja ................................................................................................
....................................................................................................................................................
(Rodzaj i stopieƒ posiadanej specjalizacji, data jej uzyskania i nazwa jednostki szkolàcej)
....................................................................................................................................................

I.7. .............................................................................................................................................
(Informacja o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym paƒstwie)

I.8. .............................................................................................................................................
(Informacja o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu)

I.9. .............................................................................................................................................
(Adres miejsca sta∏ego zameldowania)

I.10. ............................................................................................................................................
(Adres miejsca zamieszkania (je˝eli jest inny ni˝ w pkt. I.9.)

I.11. ............................................................................................................................................
(Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko)
....................................................................................................................................................

/Adres miejsca pracy, tel., fax, e-mail/
II/ Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej osoby opiniowanej
II.1. Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej:
1) ...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

2) ...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)
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3) ...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

4) ...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

5) ...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

6) ...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

7) ...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

8) ...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

9) ...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

10) ...............................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

II.2. Czy w aptekach w których pracowa∏/a by∏/a receptura, je˝eli tak, czy
sporzàdza∏/a leki recepturowe, galenowe, aseptyczne itp.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.3. Czy spe∏nia wymogi formalne okreÊlone w artykule 88 ust. 2 ustawy
Prawo Farmaceutyczne
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.4. Czy uczestniczy w szkoleniach ciàg∏ych -, zaliczone okresy edukacyjne,
bie˝àca iloÊç punktów edukacyjnych na dzieƒ wype∏niania kwestionariusza
potwierdzona w karcie ciàg∏ego szkolenia.

42

BIULETYN 3(197,198/2012)

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

II.5. Kto jest w∏aÊcicielem apteki, w której podejmuje si´ pe∏nienia funkcji
kierownika (np. farmaceuta, przedsi´biorca nie b´dàcy farmaceutà, spó∏ka
cywilna, spó∏ka prawa handlowego np. spó∏ka jawna, spó∏ka z o.o., spó∏ka
akcyjna, itp., nazwa siedziba).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.6. Czy oprócz pe∏nienia funkcji kierownika apteki, zamierza pracowaç w innej
aptece, zamierza wykonywaç inne prace lub prowadziç dzia∏alnoÊç
gospodarczà; je˝eli tak to w jakiej aptece i czy nie b´dzie to kolidowaç (np.
czasowo) z obowiàzkami kierownika apteki.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.7 Jaki b´dzie sposób Pani/a zatrudnienia w aptece (umowa o prac´, inne)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III/ Informacje dotyczàce wywiàzywania si´ przez osob´ opiniowanà z podstawowych obowiàzków wobec samorzàdu aptekarskiego
III.1. W której okr´gowej izbie aptekarskiej dotychczas by∏/a wpisany/a na
list´ cz∏onków.
- przynale˝noÊç do Izb Aptekarskich
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

III.2. Pe∏nione funkcje w organach okr´gowej (naczelnej) izby aptekarskiej
(np. delegat na okr´gowy zjazd aptekarski, cz∏onek okr´gowej rady aptekarskiej lub jej prezydium cz∏onek okr´gowej komisji rewizyjnej, s´dzià okr´-
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gowego sadu aptekarskiego rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej lub zast´pca rzecznika).
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Podaç funkcje i okres jej pe∏nienia w organach okr´gowej ( naczelnej ) izby aptekarskiej)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

III.3. Czy by∏ /a karany/ a dyscyplinarnie; je˝eli tak podaç nazw´ organu, dat´
orzeczenia o ukaraniu, orzeczonà kar´.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

III.4. Czy ma op∏acone sk∏adki cz∏onkowskie na rzecz samorzàdu aptekarskiego;
je˝eli nie podaç okres zaleg∏oÊci oraz przyczyny nieuregulowania sk∏adek.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

III.5. Czy zmiana pracy (w zwiàzku z ewentualnym obj´ciem funkcji kierownika
apteki ) spowoduje zmian´ wpisu na list´ cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

III.6. Czy znane sà Panu/ Pani podstawowe akty prawne regulujàce np. zadania
i zasady dzia∏ania samorzàdu aptekarskiego, zakres zadaƒ i odpowiedzialnoÊci
kierownika apteki, zasady etyki i deontologii zawodowej, itp. W za∏àczeniu
zakres wiedzy jaki powinien posiadaç kandydat na kierownika apteki
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ja ni˝ej podpisany/a oÊwiadczam, ˝e dane zawarte w kwestionariuszu sà
zgodne z prawdà i stanem faktycznym.
...........................................

dnia ...........................................

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

(Imi´ i nazwisko)

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

(Podpis)
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Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
CENNIK LABORATORIUM
Koszty badaƒ prób pobranych przez inspektorów farmaceutycznych w ramach
kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych obcià˝ajà:
q kontrolowanego w przypadku wyników negatywnych,
q bud˝et paƒstwa w przypadku wyników pozytywnych.
Koszty badaƒ prób zleconych obcià˝ajà zleceniodawc´.
Cena jednej roboczogodziny od dnia 1.06.2012 r. wynosi 33,90 z∏
z∏.
1. Woda oczyszczona do receptury aptecznej:
A. do sporzàdzania leków nieja∏owych:
, woda do bezpoÊredniego u˝ycia (max. 100cfu/ml) 9,0 h x 33,90 z∏ = 305,10 z∏
, woda w pojemnikach ( ja∏owoÊç) 15,25 h x 33,90 z∏ = 517,00 z∏
B. do sporzàdzania leków ja∏owych, w tym leków do oczu, poddawanych
koƒcowemu wyja∏awianiu (max.10cfu/100ml):
, woda do wstrzykiwaƒ produkcyjna otrzymywana metodà destylacji
9,0 h x 33,90 z∏ = 305,10 z∏
, woda wysokooczyszczona 9,0 h x 33,90 z∏ = 305,10 z∏
C. do sporzàdzania leków ja∏owych, w tym leków do oczu, niepoddawanych
koƒcowemu wyja∏awianiu:
, woda oczyszczona w pojemnikach (ja∏owoÊç) 15,25 h x 33,90 z∏ = 517,00 z∏
, woda do wstrzykiwaƒ wyja∏owiona (ja∏owoÊç + endotoksyny)
20,25 h x 33,90 z∏ = 686,50 z∏
2. Woda oczyszczona produkcyjna przeznaczona do dializ:
A. badanie fizykochemiczne + badanie mikrobiologiczne +endotoksyny:
17,5h x 33,90 z∏ = 593,20 z∏
B. badanie fizykochemiczne + badanie mikrobiologiczne (bez endotoksyn):
12,5h x 33,30 z∏ = 423,70 z∏
C. badanie fizykochemiczne 10,0h x 33,90 z∏ = 339,00 z∏
D. badanie mikrobiologiczne (bez endotoksyn) 3,5h x 33,90 z∏ = 118,60 z∏
E. badanie mikrobiologiczne + endotoksyny 8,5h x 33,90 z∏ = 288,10 z∏
F. endotoksyny 6,0h x 33,90 z∏ = 203,40 z∏
3. Badanie skutecznoÊci sterylizacji:
A. suchym, goràcym powietrzem ( Sporal) 1,0h x 33,90 z∏ = 33,90 z∏
B. parà wodnà:
o test paskowy ( Sporal A) 1,0h x 33,90 z∏ = 33,90 z∏
o fiolka ( Attest) 0,5h x 33,90 z∏ = 16,90 z∏
4. Pozosta∏e badania (KSW, leki recepturowe i apteczne) wg indywidualnej
kalkulacji kosztów, ka˝dorazowo przedstawiane do zatwierdzenia PWIF.

INFORMACJA ZE SZKOLE¡ ÂLÑSKIEJ OIA W KATOWICACH
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Szkolenia internetowe ÂIA dla wszystkich OIA
Za decyzjà Prezydium Rady Âlàskiej Izby Aptekarskiej VI Kadencji mam
przyjemnoÊç ponownie zaproponowaç Paƒstwu mo˝liwoÊç bezp∏atnego
korzystania ze szkoleƒ internetowych naszej izby.
Je˝eli byliby Paƒstwo zainteresowani udost´pnieniem tych szkoleƒ swoim
Cz∏onkom, to prosz´ o zapoznanie si´ z poni˝szymi szczegó∏ami i informacj´
zwrotnà.
Szczegó∏y szkoleƒ:
1 - szkolenia internetowe ÂIA mogà zostaç udost´pnione bezp∏atnie wszystkim
Cz∏onkom OIA, które wyra˝à takà ch´ç,
2 - farmaceuci zaliczajàcy poszczególne szkolenia otrzymujà elektroniczny
certyfikat potwierdzajàcy zaliczenie i wewn´trzne punkty edukacyjne naszej
izby (prosz´ nie myliç z punktami edukacyjnymi z rozporzàdzenia w sprawie
ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów...),
3 - w szkoleniach majà pojawiç si´ tak˝e kursy edukacyjne na punkty „twarde”
(zgodne z rozporzàdzeniem), jednak szkolàcy si´ otrzymajà i tak tylko
certyfikat naszej izby potwierdzajàcy ich zdobycie, gdy˝ inny certyfikat
musia∏by byç p∏atny,
4 - z obecnie dost´pnymi tematami szkoleƒ mo˝na zapoznaç si´ na stronie:
http://szkolenia.katowice.oia.pl/index/show/id/dost%C4%99pne+kursy
Zainteresowanych prosz´ o kontakt z Panem Lechem Wróblewskim
ze Âlàskiej Izby Aptekarskiej - tel. 32-6089767, e-mail:
wroblewski.lech@farmacja.pl
Prezes Rady Âlàskiej Izby Aptekarskiej - dr farm. Piotr Brukiewicz
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Szlachetne minera∏y na Podkarpaciu
Jego zwiàzki znane by∏y od staro˝ytnoÊci

Wyst´puje we fliszu podkarpackim ko∏o Baligrodu ...
Podkarpacie to skarbnica nie tylko
Êwiata roÊlin czy zwierzàt, to równie˝
„zasobnik” minera∏ów. W okolicach
Baligrodu, niedaleko od ucz´szczanej
tak ch´tnie „wielkiej p´tli” znajdujà si´
ska∏y, zlepieƒce fliszowe, z ró˝nych
zwiàzków utworzone. Jednym z minera∏ów jest realgar, o wzorze AsS. Jest to
jedno ze êróde∏ arsenu, pierwiastka
chemicznego z grupy metaloidów,
o wyjàtkowej „s∏awie” nie tylko wÊród
chemików czy farmaceutów.
Arsen, znany od staro˝ytnoÊci, ju˝ w medycynie chiƒskiej stosowany by∏ do leczenia
chorób p∏uc i skóry. W czystej postaci wyodr´bni∏ go s∏ynny Albert Wielki, alchemik ˝yjàcy
w XIII wieku. Najwi´kszego rozg∏osu w medycynie, arsen za˝ywa∏ w wiekach XVIII i XIX, by∏
wtedy wr´cz panaceum na ró˝ne choroby. Stosowany w postaci past,
roztworów, tabletek a tak˝e iniekcji nawet do˝ylnych by∏ podstawà w leczeniu
reumatyzmu, astmy, malarii, gruêlicy, cukrzycy, Êpiàczki afrykaƒskiej,
nadciÊnienia, wrzodów ˝o∏àdka, zgagi, egzemy, ∏uszczycy a nawet bia∏aczki.
W dawnych aptekach, na pó∏ce drugiego sto∏u, znajdowa∏o si´ szklane
naczynie z etykietà wskazujàcà na zawartoÊç trucizny – Solutio Fowlerii. By∏
to specyfik, stosowany w chorobach skóry, w tym ∏uszczycy, przygotowany
przez Thomasa Fowlera w XVIII wieku, jako mieszanka 1 % roztworu arszeniku
i w´glanu potasu.
Kolejnym specyfikiem, na bazie arsenu by∏ zsyntetyzowany prze Paula
Ehrlicha, salwarsan, stosowany w leczeniu ki∏y. Do chwili obecnej stosowane
sà leki, w sk∏ad których wchodzi arsen – w leczeniu trypanosomatozy afrykaƒskiej (Mel B) lub ostrej bia∏aczki promielocytowej (Trisenox).

47

SZLACHETNE MINER¸Y NA PODKARPZCIU

W starych manua∏ach aptecznych zamieszczane te˝ by∏y ciekawe przepisy
na preparaty pozalecznicze – miedzy innymi na przygotowywanie ogni
sztucznych – takim sk∏adnikiem, mieszanym z saletrà, by∏ w∏aÊnie arszenik.
Równie ciekawe zastosowanie mia∏ arsen i jego zwiàzki w przemyÊle szklarskim
- naturalne szk∏o posiada barw´ zielonkawà, pochodzàcà od tlenków ˝elaza
w surowcu do produkcji – piasku. Do utlenienia zwiàzków ˝elaza w piasku,
dodaje si´ utleniaczy, zwiàzków arsenu.
LMC
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W dniach 14-17 czerwca 2012 roku, w pi´knej scenerii Kazimierza Dolnego
nad Wis∏à, odby∏o si´ kolejne, ju˝ dwudzieste pierwsze, Sympozjum Historii
Farmacji. Rozpocz´te w czwartek, w „mokrej” atmosferze, kiedy to uczestnicy
zwiedzali pi´kne miasto o tradycji si´gajàcej poczàtków paƒstwa polskiego,
zakoƒczone w niedziel´, przy pi´knym, goràcym s∏oƒcu. O tradycji miasta
i jego apteki, w opracowaniu „Apteka Lichtsona w Kazimierzu Dolnym”,
przywo∏ujàc wspomnienia Konrada Winklera, malarza, jednego z twórców
artystycznej s∏awy tego miejsca, pisa∏ autor, dr n. farm. Andrzej Wróbel, tak:
„...miasto, gdzie nie ma kamienia w murze, który by nie zabrzmia∏
wspomnieniem przesz∏oÊci...”
W ciàgu dwóch, pe∏nych naukowej atmosfery, dni, wyg∏oszono 37
referatów. Tematem wiodàcym sympozjum by∏a “Farmacja w s∏u˝bie cz∏owieka
i zwierzàt”. Wspó∏organizatorami dorocznego spotkania, obok Sekcji Historii
Farmacji Oddzia∏u Lubelskiego PTFarm. i Zak∏adu Historii Nauk Medycznych
UM w Lublinie, by∏ Zak∏ad Farmacji Weterynaryjnej Paƒstwowego Instytutu
Weterynaryjnego-PIB w Pu∏awach. WÊród goÊci sympozjum byli koledzy,
historycy zawodu, z Niemiec, Litwy i Rumunii, równie˝ referat pt. „Kult zwierzàt
– stra˝ników i obroƒców przed z∏ymi duchami” nades∏a∏ profesor E. Tiszczenko
z Grodna (Bia∏oruÊ).
Pierwszym, wprowadzajàcym do obrad Sympozjum, opracowaniem, które
przygotowa∏ doktor habilitowany Aleksander Drygas, by∏a „Historia farmacji
– trudna dyscyplina naukowa”, jak zwykle, perfekcyjnie przygotowane i przedstawione przez autora.
Tematyka referatów zawiera∏a treÊci zwiàzane z historià tak zak∏adów
weterynaryjnych, jak i lekami u˝ywanymi w medycynie weterynaryjnej; lekami
pochodzenia zwierz´ceg w medycynie alopatycznej i homeopatycznej a tak˝e
zabytkami piÊmiennictwa dotyczàcymi tej tematyki, jednym z najciekawszych
by∏ referat „˚ywe zwierz´ta wykorzystywane do celów terapeutycznych”
doktora S. Pica z Poznania.

XXI SYMPOZJUM HISTORI FARMACJI
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Wzruszajàcym momentem by∏o wystàpienie mgr Gra˝yny Kucharskiej,
która przedstawi∏a referat, pod tytu∏em „Apteczne epizody w ˝yciorysach
Jakowa Swierd∏owa i Henryka Jagody – wykonawców polityki i terroru w
Rosji w latach 1918-1936 r.”. By∏ to, specjalnie przygotowywany na
sympozjum, ostatni referat zmar∏ego w grudniu 2011 roku, profesora S∏awoja
Kucharskiego, którego zdj´cie towarzyszy∏o obradom.
WÊród ponad pi´çdziesi´ciu uczestników sympozjum, z naszego województwa
wzi´∏y udzia∏ cztery uczestniczki, przygotowujàc i wyg∏aszajàc trzy referaty, a
dr n. farm. L Samborska i mgr farm. L Czy˝ mia∏y te˝ zaszczyt wspó∏prowadziç
obrady I i V Sesji Referatowej.
Uczestnicy sympozjum spotkali si´ te˝ podczas rejsu statkiem po WiÊle,
oglàdajàc z wodnej perspektywy, brzegi wiÊlane, kazimierskie spichlerze i ruiny
zamku w Janowcu. Integralnà cz´Êcià sympozjum by∏ te˝ wyjazd do Muzeum
Zamojskich w Koz∏ówce, a na zakoƒczenie zorganizowano kolacj´ przy ognisku
w ogrodzie. Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, gdzie
odbywa∏y si´ obrady sympozjum, to miejsce o unikalnym po∏o˝eniu, w
bezpoÊrednim sàsiedztwie „Kuncewiczówki” – muzeum Jerzego i Marii
Kuncewiczów.
LMC
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Lidia Maria Czy˝
Oddzia∏ Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Ârodki lecznicze stosowane w medycynie
weterynaryjnej I.G.Farbenindustrie
W dzisiejszych aptekach trudno szukaç specyfików u˝ywanych powszechnie
przed kilkudziesi´cioma laty w medycynie weterynaryjnej. Tak, jak wykonywano
leki z∏o˝one przepisywane przez lekarzy dla chorych, tak, w tej samej recepturze
aptecznej sporzàdzano Êrodki lecznicze dla chorych zwierzàt. Farmaceuci byli
przygotowywani ju˝ w czasie studiów do wykonywania leków przeznaczonych
dla zwierzàt, co wiàza∏o si´ z poznawaniem anatomii i fizjologii ró˝nych
gatunków zwierzàt domowych. Wiele przepisów na leki dla koni, krów, trzody
chlewnej, owiec czy innych pomniejszych gatunków zwierzàt gospodarskich
znajduje si´ w receptariuszach, kalendarzach farmaceutycznych czy manua∏ach
aptecznych jeszcze w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Tak jak
leki gotowe wykorzystywane w medycynie a przygotowywane przez
wyspecjalizowane wytwórnie coraz cz´Êciej znajdowa∏y swe miejsce na
pó∏kach aptecznych, tak równie˝ specyfiki u˝ywane w medycynie
weterynaryjnej by∏y wytwarzane przez farmaceutyczne firmy. Jednà z nich
by∏a I.G.Farbenindustrie z Frankfurtu nad Menem, producent bardzo
szerokiego asortymentu leków weterynaryjnych.

Lucyna Samborska
Apteka „Melisa”
D´bica

Tradycje weterynaryjne w rodzinie Buka∏ów
W historii weterynarii Podkarpacia swój znaczàcy udzia∏ majà cz∏onkowie
d´bickiej rodziny Buka∏ów. Tradycja wykonywania zawodu weterynarza
przekazywana jest ju˝ od trzech pokoleƒ. Zapoczàtkowa∏ jà powiatowy lekarz
weterynarii w D´bicy Henryk Buka∏a. Nast´pnie dwaj jego synowie Wojciech
i Jerzy równie˝ zostali lekarzami weterynarii i zdecydowali o przej´ciu od ojca
i prowadzeniu kliniki weterynaryjnej „Suvet” w D´bicy. Zarówno dzieci Jerzego
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– Katarzyna i Rafa∏, jak i syn Wojciecha – równie˝ Wojciech, postanowili
kontynuowaç rodzinnà tradycj´. Ukoƒczyli studia weterynaryjne i podj´li prac´
jako lekarze weterynarii. Dzi´ki nim trwajàca ju˝ ponad pi´çdziesiàt lat
rodzinna historia weterynarii przetrwa kolejne d∏ugie lata.
Bibliografia :
1. W. ¸ukaszyƒski, “Zarys dziejów weterynarii ziemi rzeszowskiej w latach
1871 - 2000”,
2. Wojciech Buka∏a - informacja w∏asna,
3. Jerzy Buka∏a - informacja w∏asna.

El˝bieta Zwoliƒska
Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie

Deontologia i etyka zawodowa w farmacji
i medycynie weterynaryjnej
Ka˝dy wchodzàcy w swà dojrza∏oÊç ˝yciowà, przynosi ze sobà zasady, jakimi
kierowali si´ cz∏onkowie jego rodu. Podobnie post´puje grupa zawodowa,
wypracowujàc normy post´powania stanowiàce podstaw´ wykonywania
profesji.
Zawody, majàce kontakt z tak wyjàtkowà sferà, jakà jest zdrowie, sà specjalnie
predestynowane do przygotowywania kodeksów post´powania etycznego.
Poczàtki profesji aptekarza i lekarza weterynarii sà stare jak dzia∏alnoÊç grupy
ludzkiej w otaczajàcym Êrodowisku.
Porównanie treÊci kodeksów etyki obydwu zawodów przynosi konstatacj´,
˝e dzia∏alnoÊç w obydwu przypadkach skierowana jest dla dobra pacjenta „Salus aegroti suprema lex esto” oraz „Sanitas animalium pro salute homini”.
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KALENDARZ

Kalendarz Êcienny na 2013 rok
Uprzejmie informujemy, ˝e Muzeum Farmacji UJ opublikowa∏o Êcienny
kalendarz na rok 2013, zatytu∏owany „Skarby z kolekcji Grabowskiego”,
poÊwi´cony zabytkowym naczyniom aptecznym z donacji mgra farm.
Mateusza Grabowskiego.

Kalendarze mo˝na
zamawiaç w sekretariacie
Muzeum Farmacji UJ.
Cena 1 egzemplarza:
35 z∏ + koszt wysy∏ki.
Adres pocztowy:
Muzeum Farmacji UJ,
ul. Floriaƒska 25,
31-019 Kraków
Adres email: mf@mp.pl
Tel./fax : 012 422 42 84
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