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Kole˝ankKole˝ankKole˝ankKole˝ankKole˝anki i Koledzy!i i Koledzy!i i Koledzy!i i Koledzy!i i Koledzy!

Oddajemy w Paƒstwa r´ce ostatnie w 2016 roku
wydanie „Biuletynu”. Koniec roku to równie˝ czas
podsumowaƒ. Minà∏ rok – dwudziesty piàty od chwili
ponownego podj´cia dzia∏alnoÊci przez samorzàd
aptekarski. Ka˝dy koƒczàcy si´ rok , ka˝da kolejna ro-
cznica przywo∏uje ró˝ne refleksje. Ze swojej strony chc´
Paƒstwu przekazaç te pozytywne wiadomoÊci, ˝e
cz∏onkowie samorzàdu dzia∏ajà, aby uporzàdkowaç êle
rozumiany „wolny rynek aptekarski”. NawiàzaliÊmy, nie
uroczyste a robocze, kontakty z Pos∏ami na Sejm RP. Ta wspó∏praca rodzi
nadzieje na zrozumienie problemów aptekarskich przez osoby majàce wp∏yw
na ustawodawstwo, na ró˝nych p∏aszczyznach i ró˝nej problematyce majàcej
na celu uporzàdkowanie rynku dystrybucji leków. Dla nas pracujàcych w samo-
rzàdzie najwa˝niejsze jest to, aby nadzieja na lepsze nie wynika∏a z oczekiwania
na zmiany, lecz by∏a efektem naszego skutecznego dzia∏ania. Warto w tym
miejscu przypomnieç s∏owa Ludwika Pasteura: „Bez wzgl´du na to, czy
usi∏owania nasze b´dà lub nie, uwieƒczone sukcesem, powinniÊmy tak ˝yç,
abyÊmy mogli powiedzieç: Zrobi∏em wszystko, co mog∏em”. ̊ yjemy w czasach
ciekawych, choç bardzo trudnych. Wykorzystajmy wi´c s∏owa ̋ yczeƒ i gratu-
lacji, jakie skierowali do nas Aptekarzy „urodzinowo” z okazji 25-lecia samo-
rzàdu aptekarskiego parlamentarzyÊci i goÊcie honorowi, aby „na∏adowaç
˝yciowe baterie” do walki z naszà nie∏atwà rzeczywistoÊcià. Oprócz tych s∏ów
„ku pokrzepieniu serc” przytoczonych w listach gratulacyjnych w bie˝àcym
„Biuletynie” mam nadziej´, ̋ e Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia jak zawsze przynios∏y
troch´ ciep∏a i spokoju oraz pozwoli∏y nam chocia˝ na chwil´ oderwaç si´ od
zmagaƒ z codziennoÊcià. ˚ycz´ Paƒstwu i sobie byÊmy umieli wykorzystaç te
chwile dla uspokojenia zawodowych emocji, ∏adujàc akumulatory energii
i optymizmu. ˚ycz´ te˝ aby Nowy Rok przyniós∏ w∏aÊciwe regulacje prawne,
które uporzàdkujà rynek leków, a nam pozwolà na spokojnà prac´. Niech
Nowy Rok oka˝e si´ ∏askawszy i bardziej radosny, pe∏en nadziei ale i wyt´˝onej
pracy na rzecz naszego Êrodowiska aptekarskiego, przed którym stoi jeszcze
wiele zadaƒ do realizacji. ˚ycz´ Paƒstwu i sobie ˝eby ten Nowy 2017 Rok
przyniós∏ nam Aptekarzom same pomyÊlne wieÊci.

W tym numerze Biuletynu zach´cam Paƒstwa do zapoznania si´ ze
stanowiskami Naczelnej Rady Aptekarskiej, które przyj´ty by∏y na posiedzeniu
NRA w dniu 15 listopada 2016 r. w sprawie obrotu suplementami diety
i kosmetykami w aptekach ogólnodost´pnych. Produkty te stanowià znacznà
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cz´Êç sprzeda˝y i podnoszà rentownoÊç aptek, co przy niskiej mar˝y na leki
refundowane jest znaczàcym „zastrzykiem” finansowym dla naszej dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

W ostatnim czasie pojawi∏y si´ wÊród Aptekarzy wàtpliwoÊci co do stoso-
wania Aqua pro injectione, rozpuszczalnika do sporzàdzania leków parente-
ralnych, jako surowca farmaceutycznego, przy sporzàdzaniu leków recepturo-
wych. Stàd te˝, zamieszczamy pisma wyjaÊniajàce w tej kwestii opracowane
przez Ministerstwo Zdrowia i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego.

W Biuletynie przedstawiamy tak˝e stanowisko Ministra Zdrowia dotyczàce
˝àdania przez niektóre hurtownie farmaceutyczne przesy∏ania kopii zanoni-
mizowanych recept w czasie sk∏adania zamówienia na reglamentowane pro-
dukty lecznicze. Dzia∏ania takie - zdaniem Ministra Zdrowia – nie majà ̋ adnego
umocowania w obowiàzujàcych przepisach prawa i brak jest podstaw, aby
pracownik hurtowni weryfikowa∏ zamówienia sk∏adane przez osob´ odpowie-
dzialnà za prowadzenie apteki.

Najbogatszà cz´Êç „Biuletynu” stanowi relacja z podkarpackich i ogólno-
polskich uroczystoÊci XXV-lecia Reaktywacji Samorzàdu Aptekarskiego. Samo-
rzàd nasz nie nale˝y do najliczniejszych wÊród organizacji zrzeszajàcych za-
wody zaufania publicznego. Tym nie mniej nasza praca jest dostrzegana,
a nasze doÊwiadczenie jest doceniane na równi z innymi samorzàdami. Âwia-
dczà o tym liczne wyró˝nienia przyznane Aptekarzom podczas uroczystoÊci
w Warszawie i Rzeszowie. Na kartach „Biuletynu” przedstawiamy laudacje,
które przybli˝ajà  dokonania szczególnie zas∏u˝onych samorzàdowców.
Wszystkim zas∏u˝onym dla farmacji Podkarpacia gratuluj´ otrzymanych
wyró˝nieƒ, a wszystkim zrzeszonym w Podkarpackiej Okr´gowej Izbie
Aptekarskiej ˝ycz´ wielu sukcesów w pracy. Na moje r´ce z okazji XXV-lecia
Reaktywacji Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu wp∏yn´∏y liczne listy
gratulacyjne i wyrazy uznania za dobre wype∏nianie przez nas obowiàzków
zawodowych od najwy˝szych w∏adz paƒstwowych, instytucji i organizacji
samorzàdowych i bran˝owych. Powy˝sze informacje o gratulacjach, wyrazach
powa˝ania i ˝yczenia satysfakcji z wykonywanego zawodu niniejszym Wam,
Kole˝anki i Koledzy, przekazuj´ z wyrazami najwy˝szego szacunku.

         Prezes
         Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Lucyna Samborska
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PORADNIK wdra˝ania systemu HACCPPORADNIK wdra˝ania systemu HACCPPORADNIK wdra˝ania systemu HACCPPORADNIK wdra˝ania systemu HACCPPORADNIK wdra˝ania systemu HACCP
orazorazorazorazoraz

zasad Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP) dla aptekzasad Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP) dla aptekzasad Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP) dla aptekzasad Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP) dla aptekzasad Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP) dla aptek

Informujemy, ̋ e Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska  uzyska∏a prawo
do korzystania z Poradnika wdra˝ania systemu HACCP oraz zasad Dobrej
praktyki Higienicznej ( GHP) dla aptek, na zasadzie sublicencji. Apteki ogólno-
dost´pne, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które dokonujà
obrotu np. suplementami diety, Êrodkami spo˝ywczymi specjalnego przezna-
czenia ˝ywieniowego,  sà traktowane jako podmioty dzia∏ajàce na rynku
spo˝ywczym. W zwiàzku z tym muszà dope∏niç obowià wynikajàcych z obo-
wiàzujàcych przepisów prawa ˝ywnoÊciowego – ustawa z dnia 25 sierpnia
2006 roku o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 594).

Farmaceuci, cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, którzy
sà zainteresowani otrzymaniem Poradnika, proszeni sà sk∏adanie wniosków
do biura POIA. Poradnik b´dzie udost´pniony cz∏onkom POIA, którzy z∏o˝à
oÊwiadczenie o nie rozpowszechnianiu jego treÊci i nie przekazywaniu go
osobom trzecim oraz nie majà zaleg∏oÊci w p∏aceniu sk∏adek. Wniosek wraz
z oÊwiadczeniem nale˝y z∏o˝yç w formie pisemnej osobiÊcie do biura POIA
lub przes∏aç pocztà na adres POIA. Obowiàzek z∏o˝enia oÊwiadczenia –
zapewnienia  wynika z treÊci zawartej umowy sublicencyjnej, a jego naruszenie
mo˝e skutkowaç roszczeniem odszkodowawczym.

Pismo GIF do Prezesa NRA z dnia 24.06.2015r. w sprawie HCCP oraz wzór
wniosku w za∏àczeniu.
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.....................................................                                                       ........................................
(imi´ i nazwisko mgr farm.)                                                 (miejscowoÊç, data)

..........................................
(adres zamieszkania)

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

Podkarpacka Okr´gowa Izba AptekarskaPodkarpacka Okr´gowa Izba AptekarskaPodkarpacka Okr´gowa Izba AptekarskaPodkarpacka Okr´gowa Izba AptekarskaPodkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska
ul. Jagielloƒska 23/5ul. Jagielloƒska 23/5ul. Jagielloƒska 23/5ul. Jagielloƒska 23/5ul. Jagielloƒska 23/5

35-025 Rzeszów35-025 Rzeszów35-025 Rzeszów35-025 Rzeszów35-025 Rzeszów

Prosz´ o udost´pnienie Poradnika wdra˝ania systemu  HACCP oraz zasad
Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) dla aptek

w formie papierowej na mój adres: ...............................................................................

w formie elektronicznej na mój adres e-mail ..............................................................

JednoczeÊnie oÊwiadczam, ˝e nie b´d´ udost´pniaç Poradnika osobom
trzecim, nie opublikuj´ jego treÊci na stronach internetowych ani w innym
Êrodku komunikacji, nie b´d´ go rozpowszechniaç w ̋ aden inny sposób, pod
rygorem odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej.

                                                                         ..............................................
                                                                           (czytelny podpis farmaceuty)
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Komunikat PWIF Nr 6/2016
z dnia 30 listopada 2016 r.

W zwiàzku z brakami w obrocie surowca farmaceutycznego – woda do
receptury aptecznej przypominam, ˝e dopuszcza si´ u˝ywanie do receptury
aptecznej wody otrzymywanej w aptece, odpowiadajàcej wymaganiom ustalo-
nym w aktualnie obowiàzujàcej Farmakopei Polskiej Wydanie X oraz aqua
pro injectione - rozpuszczalnik do sporzàdzania leków paranteralnych (zgodnie
z pismem Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa
Zdrowia z dnia 7 listopada 2016 r. znak: PLO.461.578.2016.BRB).

Przypominam równie˝ o koniecznoÊci kontroli jakoÊci wytwarzanej
w aptece wody, której cz´stotliwoÊç jest zale˝na od obj´toÊci wody wytwa-
rzanej przez dane urzàdzenie:
- do 25 litrów dziennie – nie rzadziej ni˝ co 90 dni,
- od 25 litrów do 150 litrów dziennie – nie rzadziej ni˝ co 30 dni,
- ponad 150 litrów dziennie – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Kontrol´ jakoÊci wody do bezpoÊredniego u˝ycia nale˝y równie˝ przepro-
wadziç po likwidacji ka˝dej awarii urzàdzenia.

Autor: Monika Urbaniak
Opublikowa∏(a): Adam Zimny (08-12-2016, 08:14)
Zmodyfikowa∏(a): brak
Ods∏on strony: 148
Wersja do druku
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1925-LECIE ODRODZONEGO SAMORZÑDU APTEKARSKIEGO

XXV- lecie Odrodzonego Samorzàdu AptekarskiegoXXV- lecie Odrodzonego Samorzàdu AptekarskiegoXXV- lecie Odrodzonego Samorzàdu AptekarskiegoXXV- lecie Odrodzonego Samorzàdu AptekarskiegoXXV- lecie Odrodzonego Samorzàdu Aptekarskiego
odrodzonego samorzàdu aptekarskiego

25latlatlatlatlat

W dniu 16.10.2016 roku odby∏y si´ podkarpackie uroczystoÊci XXV-lecia
Reaktywacji Samorzàdu Aptekarskiego. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà
Âwi´tà w Bazylice Wniebowzi´cia NMP w Rzeszowie. Dalsza cz´Êç obchodów
mia∏a miejsce w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej.
W UroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ liczne grono podkarpackich farmaceutów, oraz
zaproszeni GoÊcie Honorowi.
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Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej –
mgr farm. Micha∏ Byliniak, pani prof. dr hab. Anna Malm – Dziekan Wydzia∏u
Farmaceutycznego z Oddzia∏em Analityki Medycznej w Lublinie, ks. prof. dr
hab. Andrzej Garbasz – duszpasterz Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich
Polski, Zdzis∏aw Pupa – Senator PIS, Krystyna Wróbelwska – Pose∏ PIS, Andrzej
Szlachta – Pose∏ PIS, Waldemar Szumny – przedstawiciel marsza∏ka
województwa podkarpackiego, mgr farm. Monika Urbaniak – Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,  El˝bieta Borowiec-Domka –
Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Halina Piku∏a – Dyre-
ktor, Farmacol S.A.

Na r´ce pani Prezes dr Lucyny Samborskiej wp∏yn´∏o równie˝ wiele listów
gratulacyjnych od przedstawicieli w∏adz samorzàdowych i parlamentarnych.

Cz´Êç oficjalnà rozpocz´∏a pani Prezes PORA dr Lucyna Samborska. W swoim
wystàpieniu przedstawi∏a krótkie podsumowanie 25-letniej dzia∏alnoÊci
samorzàdu aptekarskiego. Wymieni∏a wiele sukcesów samorzàdu, wyraênie
wskazujàc równie˝ cele na najbli˝sze miesiàce i lata. Pani Prezes odnios∏a si´
równie˝ do aktualnej sytuacji w aptekarstwie apelujàc do przedstawicieli w∏adz
o podj´cie pilnych dzia∏aƒ na rzecz normalizacji rynku aptecznego.

Wiceprezes NRA mgr farm. Micha∏
Byliniak przybli˝y∏ zebranym aktualny
stan prac w Naczelnej Izbie Aptekar-
skiej, pogratulowa∏ równie˝ organi-
zacji uroczystoÊci.

W kolejnych wystàpieniach GoÊcie
Honorowi przekazywali na r´ce pani
Prezes gratulacje i ̋ yczenia w zwiàzku
z 25-leciem Izby Aptekarskiej. Szcze-
gólnie ciep∏o przyj´te zosta∏o przemó-
wienie pani Pose∏ Krystyny Wróble-
wskiej, która ca∏y czas mocno wspiera
polskich aptekarzy.

Istnienie, obecny kszta∏t, jak równie˝
osiàgni´cia samorzàdu aptekarskiego
by∏yby niemo˝liwe bez bardzo du˝e-
go zaanga˝owania szeregu farma-
ceutów w prace w samorzàdzie.
W wyrazie uznania i podzi´kowania
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za trud pracy, odznaczeni zostali farmaceuci tworzàcy przez lata podkarpacki
samorzàd aptekarski.
Medal XXV-lecia Samorzàdu Aptekarskiego - za dzia∏alnoÊç w strukturach
Samorzàdu otrzymali:
q dr n. farm. Aleksander Czarniawy
q mgr farm. Lidia Czy˝ (odbiór Odznaczenia w Warszawie na UroczystoÊciach

Centralnych)
q mgr farm. Wies∏awa Gàsior
q mgr farm. Barbara Sawka
q mgr farm. Monika Urbaniak
q mgr farm. Maria Wójcik
q mgr farm. Tadeusz Biernat
q mgr farm. Ewa Bilska
q mgr farm. Marek Chojnacki
q mgr farm. Lucyna Cichulska
q mgr farm. Zdzis∏aw Filar
q mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
q mgr farm. Alina Grzesiak
q mgr farm. Dorota  Kapa∏ka
q mgr farm. Danuta Kontek
q mgr farm. Teresa Kielar
q mgr farm. El˝bieta Kluz
q mgr farm. Artur Komski
q mgr farm. Jacek Kozaczuk
q mgr farm. Marian  Kudyba
q mgr farm. Magdalena Lesiak
q mgr farm. Lidia Mazur
q mgr farm. Jan  Mrozek
q mgr farm. Renata Olech
q mgr farm. Henryka Paszko
q mgr farm. Marta Piekie∏ek
q mgr farm. Witold Prokopiak
q dr n. farm. Lucyna Samborska
q mgr farm. Halina Sikorska
q mgr farm. Jerzy Skiba
Odznaczenia za 25 lat pracy w Samorzàdzie Aptekarskim otrzymali:
q dr n. farm. Aleksander Czarniawy
q mgr farm. Lidia Czy˝
q mgr farm. Maria Wójcik



Najwy˝sze Odznaczenie Czasopisma Aptekarskiego – Europejski Laur Farmacji
– wr´czy∏ pani dr n. farm. Lucynie Samborskiej, oraz pani mgr farm. Monice
Urbaniak Redaktor Czasopisma Aptekarskiego – Wiktor Szukiel.
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Podczas obchodów w poczet podkarpackich aptekarzy przyj´te zosta∏y dwie
absolwentki wydzia∏ów farmaceutycznych – p. mgr farm. Marta Baran, oraz
p. mgr farm. Agata Buszta. Po z∏o˝eniu Êlubowania otrzyma∏y dokument Prawo
Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

W dalszej cz´Êci – pani mgr farm. Lidia Czy˝ wyg∏osi∏a ciekawy referat p.t.
„Nie tylko pierwszy stó∏... Nieprzeci´tni Aptekarze na Podkarpaciu”.

Zakoƒczenie UroczystoÊci uÊwi´ci∏ spektakl teatralny „Na pokuszenie” w re˝.
Jana Nowary, w którym obok uznanych aktorek – pani Dagny Cipora, oraz
pani Marioli ̧ abno-Flaumenhaft wystàpi∏ Wiceprezes NRA mgr Micha∏ Byliniak.
W organizacj´ Obchodów XXV-lecia w∏àczyli si´ równie˝ sponsorzy, za co
serdecznie dzi´kujemy:

q Farmacol S.A. – Halina Piku∏a – Dyrektor Regionu Farmacol Logistyka
o. Rzeszów i ̧ ukasz Kozio∏ – Dyrektor Sprzeda˝y Regionu Farmacol Logistyka
o. Rzeszów

q ICN Polfa Rzeszów S.A. – Tadeusz Pietrasz – Dyrektor generalny
q Pronet s.c. – Mariusz Mi´sowicz – wspó∏w∏aÊciciel
q 3M Viscoplast – Jaromir Gardzina
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Wyró˝nienia Aptekarzy Podkarpacia

Medal im. prof. Bronis∏awa KoskowskiegoMedal im. prof. Bronis∏awa KoskowskiegoMedal im. prof. Bronis∏awa KoskowskiegoMedal im. prof. Bronis∏awa KoskowskiegoMedal im. prof. Bronis∏awa Koskowskiego

Mgr farm. Jerzy Skiba
Od chwili uzyskania dyplomu magistra farmacji pracuje na ró˝nych sta-

nowiskach zwiàzanych ÊciÊle z obrotem Êrodkami leczniczymi w jego wszy-
stkich p∏aszczyznach. Aktywny cz∏onek Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej. Jego inicjatywy przekazywane do planów pracy samorzàdu
zawsze charakteryzowa∏y si´ wysoka kompetencja i znajomoÊcià zagadnienia.
Wykonujàc zawód  na styku dwóch najwa˝niejszych pionów dost´pu do leku
(zaopatrzenie hurtowe i obrót detaliczny) potrafi pogodziç oczekiwania
wszystkich zainteresowanych tà tematykà, równie˝ w zakresie informacji.
Wykazuje te˝ szybkoÊç i trafnoÊç decyzji, co wielokrotnie u∏atwia∏o i uspra-
wnia∏o prac´ izby aptekarskiej.
Odznaczony Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia
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Stra˝nik Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa PolskiegoStra˝nik Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa PolskiegoStra˝nik Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa PolskiegoStra˝nik Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa PolskiegoStra˝nik Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego

Mgr farm. Renata Olech

Swa prac´ zawodowà zwiàza∏a z Leskiem, miastem
powiatowym w trudnym terenie bieszczadzkim. Prowadzàc
w∏asnà aptek´, czas poÊwi´ca pacjentom a tak˝e m∏odym ade-
ptom zawodu, prowadzàc praktyki zawodowe i sta˝e studenckie. Sama nie
zaniedbuje podnoszenia kwalifikacji, anga˝ujàc si´ aktywnie we w∏asne pod-
noszenie kwalifikacji, jak równie˝ organizacj´ szkolenia dla kolegów. Bezkon-
fliktowa praca kilku aptek w ma∏ym oÊrodku jest w znacznej cz´Êci jej zas∏ugà.
W samorzàdzie aptekarskim podj´∏a czynna prac´ od roku 1999; by∏a cz∏on-
kiem PORA, Przewodniczàcà Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego, zast´pcà
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej. W trakcie pe∏nienia tych funkcji
nie pozwala∏a, aby nieuniknione sprzecznoÊci przekszta∏ca∏y si´ w otwarte
nieporozumienia dlatego jej dzia∏alnoÊç jest tak bardzo ceniona. By∏a wielo-
krotnym delegatem na zjazdy okr´gowe i krajowe.

Odznaczona Medalem im. prof. B. Koskowskiego
             Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia
             Medalem XX-lecia POIA

Mgr farm. Halina Sikorska

Inspektor farmaceutyczny, kierownik Delegatury PWIF Rzeszów w KroÊnie.
Znajàc prac´ aptekarza na ró˝nych stanowiskach z racji wykonywania zawodu
w aptekach, bardzo dobrze znalaz∏a si´ na zajmowanym obecnie stanowisku.
Z ca∏ym zaanga˝owaniem podchodzi do problemów wynikajàcych z pracy na
terenie graniczàcym z krajami oÊciennymi, co zawsze powoduje ró˝ne pro-
blemy, tak w przypadkach indywidualnych jak na styku urz´dów dbajàcych
o bezpieczeƒstwo Êrodków leczniczych. Umiej´tnie przenoszàc treÊci prze-
pisów prawnych, znajduje sposoby spokojnego i rozwa˝nego rozwiàzywania
zagadnieƒ, korzystnie dla wszystkich stron bioràcych udzia∏ w procedurach
pracy nadzoru farmaceutycznego.

Odznaczona Medalem im. prof. B. Koskowskiego
 Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia
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Tytu∏ Honorowyytu∏ Honorowyytu∏ Honorowyytu∏ Honorowyytu∏ Honorowy
Mecenas Samorzàdu AptekarskiegoMecenas Samorzàdu AptekarskiegoMecenas Samorzàdu AptekarskiegoMecenas Samorzàdu AptekarskiegoMecenas Samorzàdu Aptekarskiego

Mgr farm. Tadeusz Biernat

Wieloletni kierownik apteki ogólnodost´pnej
w miejscowoÊci, która swoim zasi´giem obej-
muje równie˝ rozleg∏e tereny wiejskie. Od chwili reaktywacji pracy samorzàdu
aptekarskiego zaanga˝owany w prace okr´gowej izby; podejmowa∏ si´ wielu
zadaƒ stawianych przed aptekarzami w sytuacjach zmiennych warunków pracy
aptek. By∏ cz∏onkiem Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej; Zast´pcà
Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-dowej; Delegatem na Kra-
jowe Zjazdy Aptekarzy i zjazdy okr´gowe. Znajàc doskonale prace aptecznà
na ró˝nych stanowiskach i w ró˝nych formacjach gospodarczych, z ca∏ym
zaanga˝owaniem oddaje si´ dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, umiej´tnie interpretujàc
prawne aspekty pracy aptek, przenoszàc nowo wprowadzane rozwiàzania
do praktyki zawodu.

Odznaczony Medalem im. prof. B. Koskowskiego
                     Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia

Mgr farm. Ewa Bilska

Specjalista w zakresie farmacji aptecznej z doÊwiadczeniem zawodowym
uzyskanym w wyniku wykonywania zawodu w aptece szpitalnej i ogólno-
dost´pnej, w których zajmowa∏a stanowiska kierownicze. W samorzàdzie
aptekarskim, w Êcis∏ej grupie aktywistów, od roku 1999; pe∏ni∏a funkcje
Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej; obecnie wykonuje
obowiàzki inspektora farmaceutycznego w PWIF w Rzeszowie. Jej takt i ̋ yczli-
woÊç dla wszystkich kolegów powodujà, ˝e w sytuacjach odbiegajàcych od
normy dnia codziennego potrafi zach´ciç do rozwiazywania zagadnieƒ
w sposób, który nie narusza interesów ˝adnej z zaanga˝owanych stron. Jest
w tej grupie aptekarzy, którzy pracujà z pe∏nym zaanga˝owaniem, nieraz
kosztem czasu i potrzeb w∏asnych, z wyrozumia∏oÊcià i otwartoÊcià na pro-
blemy innych.

Odznaczona Medalem im. prof. B. Koskowskiego
             Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia
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Dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Specjalista w zakresie farmacji aptecznej, Prezes Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej W Rzeszowie , czynny aptekarz wykonujàcy zawód w aptece
ogólnodost´pnej, w∏aÊciciel i kierownik apteki od chwili wejÊcia w ̋ ycie mo˝li-
woÊci utworzenia apteki w∏asnej. Wieloletni cz∏onek Naczelnej Rady Aptekar-
skiej. By∏ te˝ cz∏onkiem Rady Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP w latach
1992-1995. Pe∏ni∏ funkcj´ radnego MRN w Sanoku i WRN w KroÊnie (w okresie
istnienia województwa kroÊnieƒskiego). Zawsze wyjàtkowo zaanga˝owany
w obowiàzki aptekarza wobec chorego, obowiàzki samorzàdowca wobec
trudnych spraw zawodu farmaceuty, opiekun m∏odych specjalistów i sta˝y-
stów. Wykazuje wyjàtkowà zdolnoÊç nawiàzywania wspó∏pracy z w∏adzami
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administracyjnymi, zawodowymi i wszystkimi urz´dami w sposób satysfakcjo-
nujàcy wszystkich zainteresowanych a z korzyÊcià dla Êrodowiska podkar-
packich aptekarzy. Inicjator opracowaƒ dokumentujàcych histori´ podkar-
packiej farmacji.

Odznaczony Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Odznakà Za zas∏ugi dla ochrony zdrowia
Odznakà Zas∏u˝ony dla woj. podkarpackiego
Medalem im. prof. B. Koskowskiego
Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia
Medalem XX-lecia POIA

Wyró˝niony tytu∏em
honorowym Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego
Mecenasa Samorzàdu Aptekarskiego

pamiàtkowà statuetkà „Pi´çdziesiàt lat pracy w zawodzie Aptekarza”

Mgr farm. Lidia Czy˝

Specjalista farmacji aptecznej, konsultant wojewódzki 1997-2014 (woje-
wództwa rzeszowskiego i podkarpackiego) oraz krajowym (2014-2015).
Cz∏onek Ogólnopolskiego Komitetu Za∏o˝ycielskiego Izb Aptekarskich,
Tymczasowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie i cz∏onek Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej w jej siedmiu kadencjach. Przez ca∏y okres swej dzia∏alnoÊci
jest w Êcis∏ym Prezydium PORA. Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej a w VI
Kadencji NRA cz∏onek jej Prezydium. Aktywnie zaanga˝owana w kszta∏cenie
m∏odej kadry aptekarskiej, Twórca Kodeksu Etyki Aptekarza RP, w jego
obowiàzujàcej treÊci. Wyk∏adowca przedmiotów zawodowych na Wydziale
Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest historykiem zawodu, uznanym
równie˝ przez Êrodowisku historyków nauki, jest prezesem Oddzia∏u Rzeszo-
wskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Prowadzi równie˝ redakcj´
wydawnictw POIA.

OdznaczonaKrzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
Odznakà za zas∏ugi dla ochrony zdrowia
Odznaka Zas∏u˝ony dla woj. podkarpackiego
Medalem im. prof. B. Koskowskiego
Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia
Medalem XX-lecia POIA
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Mgr farm. Wies∏awa Gàsior

Specjalista w zakresie farmacji aptecznej, jedna z pierwszych, które uzyska∏y
ten tytu∏ w chwili wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia o specjalizacjach farma-
ceutycznych. Poza pierwszym okresem pracy zawodowej, zwiàzana od
pi´çdziesi´ciu lat z Tarnobrzegiem. Jedna z tych aptekarzy, którzy swój zawód
wykonujà wyjàtkowo sumiennie i z wielkim zaanga˝owaniem. Jej ogromne
doÊwiadczenie zawodowe a jednoczeÊnie znajomoÊç przebiegu uwarunkowaƒ
prawnych pracy aptek w trudnym okresie ich dzia∏alnoÊci w realiach
gospodarki paƒstwowej, spowodowa∏y jej akces do grupy farmaceutów
pracujàcych nad reaktywacja samorzàdu aptekarskiego w 1991 r. Do chwili
obecnej jest czynnym aptekarzem.

Odznaczona Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia
Wyró˝niona pamiàtkowà statuetkà „Pi´çdziesiàt lat pracy w zawodzie Aptekarza”

Mgr farm.  Barbara Sawka

Specjalista w zakresie farmacji aptecznej, w∏aÊciciel i kierownik apteki ogól-
nodost´pnej od chwili wejÊcia mo˝liwoÊci jej utworzenia. Przez ca∏y okres
swej dzia∏alnoÊci w samorzàdzie aptekarskim, a by∏a cz∏onkiem Komitetu
Za∏o˝ycielskiego Izb Aptekarskich, nie szcz´dzi∏a swego czasu na prace
w imieniu podkarpackich aptekarzy. Wielokrotny delegat zjazdów okr´gowych
i krajowych; na forum POIA pe∏ni∏a najbardziej odpowiedzialne funkcje, w tym
w latach 2001-2003 by∏a Prezesem PORA. W pe∏ni Êwiadoma odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej i realizacji wskazaƒ wynikajàcych z idei dobrej pra-
ktyki aptecznej by∏a skrupulatnym cz∏onkiem komisji egzaminacyjnych , opie-
kunem studentów i sta˝ystów. Wykonuje swój zawód nadal w pe∏nym zakresie,
mimo i˝ nie jest ju˝ prowadzàcym aptek´.

OdznaczonaZ∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
Medalem im. prof. B. Koskowskiego
Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia
Medalem XX-lecia POIA

Wyró˝niona pamiàtkowà statuetkà „Pi´çdziesiàt lat pracy w zawodzie
Aptekarza”
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Mgr farm. Maria Wójcik

Zwiàzana przede wszystkim z aptekami ogólnodost´pnymi, pe∏ni∏a tez funkcje
inspektora do spraw gospodarki lekami ró˝nych instytucji. W samorzàdzie
aptekarskim od chwili jego reaktywacji w 1991 r. Z racji doÊwiadczenia
zawodowego, powierzano jej ró˝ne stanowiska w Prezydium PORA, by∏a te˝
wyró˝niajàcym si´ Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, tak na szcze-
blu krajowym jak i okr´gowym. Jak potrzebna by∏a i jest w dalszym ciàgu jej
dzia∏alnoÊç wykaza∏ rozwiàzanie wielu konfliktowych spraw, które z racji
mediacji koƒczy∏y si´ w sposób polubowny. W chwili obecnej pe∏ni funkcj´
Przewodniczàcej Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego a jej rzadko spotykany takt
pozwala na rozwiazywanie zagadnieƒ skomplikowanych w ponad standar-
dowy sposób., a usposobienie i wyjàtkowa odpowiedzialnoÊç dajà obraz
Aptekarza na którym wzorowaç si´ powinni m∏odzi farmaceuci.

Odznaczona Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi
Medalem im. prof. B. Koskowskiego
Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa   Podkarpacia
Medalem XX-lecia POIA
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2-3 ∏y˝ki Êmietanki
3 ∏y˝ki mas∏a
2 jajka
sól, pieprz, 1/4 ∏y˝eczki suszonego tymianku,
kieliszek wytrawnego, czerwonego wina

Dok∏adnie umytego karpia w ca∏oÊci, ∏àcznie z g∏owà, natrzeç solà i na godzin´,
owini´tego folià, w∏o˝yç do lodówki.

Drobno posiekane pieczarki i cebul´ usma˝yç na mocno rozgrzanej s∏oninie,
a˝ do odparowania. Po lekkim wystudzeniu dodaç pieprz, sól i tymianek.
Tartà bu∏k´ zalaç Êmietankà i odczekaç kilka minut. ¸y˝k´ mas∏a utrzeç z
surowymi ˝ó∏tkami i po∏àczyç z namoczonà bu∏kà tartà, potem z ubitymi
bia∏kami i przygotowanymi, usma˝onymi pieczarkami.

Farsz umieÊciç wewnàtrz ryby, spiàç wyka∏aczkami a skór´ karpia naciàç w kilku
miejscach, posmarowaç mas∏em. Ca∏oÊç umieÊciç w nagrzanym piekarniku
na oko∏o 60 minut, pod koniec pieczenia skropiç czerwonym winem.
Niewàtpliwie potrawa jest strawna, przyswajalna a przy tym ucieszy ka˝de
podniebienie.

Edwarda Pomiana Po˝erskiegoEdwarda Pomiana Po˝erskiegoEdwarda Pomiana Po˝erskiegoEdwarda Pomiana Po˝erskiegoEdwarda Pomiana Po˝erskiego
karp Êwiàtecznykarp Êwiàtecznykarp Êwiàtecznykarp Êwiàtecznykarp Êwiàteczny

Bromatologia to nauka zajmujàca si´ ba-
daniem ˝ywnoÊci , jej chemicznym sk∏ade
m, zawartoÊcià sk∏adników od˝ywczych (a tak˝e antyod˝ywczych – a sà te˝
takie), strawnoÊcià i przyswajalnoÊcià przez organizm. Wspó∏czesna broma-
tologia obejmuje równie˝ pochodzenie nowych êróde∏ ˝ywnoÊci.

Ale, niejako „w obliczu” nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, zajmijmy
si´ przyrzàdzeniem potrawy, która w swym sk∏adzie zawiera „surowiec” znany
od niepami´tnych czasów – karpia.

Pierwszym, który po∏àczy∏ smak ryby z farszem grzybowym by∏ Edward Po˝erski
herbu Pomian (1875-1964). Ten profesor Instytutu Pasteura w Pary˝u, wielki
lekarz i gastronom, autor wielu prac z zakresu fizjologii i higieny ˝ywienia,
by∏ jednoczeÊnie wielkim smakoszem. Do historii sztuki kulinarnej przeszed∏
w∏aÊnie ten przepis, dla którego inspiracjà by∏a kuchnia staropolska

KARP a la POMIANKARP a la POMIANKARP a la POMIANKARP a la POMIANKARP a la POMIAN

jeden du˝y karp
(ok. 1 1/2 kg) 50 g s∏oniny
250 g pieczarek
niedu˝a cebula
2-3 ∏y˝ki tartej bu∏ki
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No i wzorem Pomiana, wyk∏adowcy wy˝szej szko∏y gastronomicznej, udele-
ktuje zgromadzonych przy stole goÊci !

LMC
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