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Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,
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Kole˝ankKole˝ankKole˝ankKole˝ankKole˝anki i Koledzy!i i Koledzy!i i Koledzy!i i Koledzy!i i Koledzy!

VII Krajowym Zjazdem Aptekarzy, jaki odby∏ si´
w Jachrance ko∏o Warszawy,  w dniach 29 - 31 stycznia
br. zakoƒczy∏a si´ szósta kadencja i jednoczeÊnie roz-
pocz´∏a siódma, naszego zawodowego samorzàdu.

Delegaci, wÊród których by∏o trzynastu przedstawicieli naszej, Podkar-
packiej OIA, wys∏uchali z uwagà szczegó∏owych sprawozdaƒ wszystkich
organów NRA z pracy minionej kadencji. Przyj´li te˝ absolutorium dla ust´pu-
jàcej Naczelnej Rady Aptekarskiej. Najwi´cej emocji, jak w ka˝dym przypadku
wyborów, by∏a prezentacja kandydatów na stanowisko Prezesa NRA. Pad∏o
wiele wnikliwych pytaƒ, delegaci przedstawili mnóstwo tematów  i zagadnieƒ,
które w pracy samorzàdu zawodowego odgrywajà niebagatelnà rol´.

Szczegó∏owe sprawozdanie z przebiegu obrad i wyników wyborów przed-
stawiamy na kolejnych stronach Biuletynu.

Przedstawiamy te˝ relacj´ z pierwszego w VII Kadencji posiedzenia Na-
czelnej Rady Aptekarskiej, która ze swego grona wy∏oni∏a sk∏ad Prezydium
oraz koordynatorów trzynastu komisji problemowych oraz siedmiu zespo∏ów.

Informujemy, ˝e w sk∏adzie Naczelnej Rady Aptekarskiej Podkarpacka
Okr´gowa Izba Aptekarska ma, tak jak w poprzedniej kadencji, dwóch przed-
stawicieli Prezesa PORA oraz, wybranego podczas Zjazdu, mgr farm. Marcina
Bochniarza, który zajmie si´ zagadnieniami pracowni leków cytostatycznych.

Gratulujemy wszystkim, którzy nie ˝a∏ujà swojego czasu i si∏ dla pracy
dla nas wszystkich !

A ponadto:
- zwróçcie Paƒstwo uwag´ na wyjaÊnienie Departamentu Polityki Lekowej

i Farmacji MZ  w sprawie zlecania przez apteki ogólnodost´pne wykonywania
niektórych produktów leczniczych innym aptekom;

- prosz´ o zapoznanie si´ z treÊcià komunikatu Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego, przedstawiajàcy najwa˝niejsze zmiany,
których dokonano w Prawie farmaceutycznym;

-  informacja NIA o nowych zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej;

- bardzo ciekawà inicjatyw´ przekaza∏a Ministrowi Zdrowia Fundacja Profi-
laktikoS, jej treÊç warta jest przeanalizowania;
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           Prezes
 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

 dr n. farm. Lucyna Samborska

- kolega, nie wykonujàcy zawodu z przyczyn zdrowotnych zwraca si´ do
wszystkich aptekarzy z proÊbà o pomoc w postaci 1% podatku;

- w cz´Êci niejako historycznej,  zamieszczamy bardzo ciekawe opracowanie
na temat bardzo nietypowej w dzisiejszych czasach metody leczenia oraz
komunikaty spotkaƒ naukowych, jakie odb´dà si´ w naszym kraju.

ChcielibyÊmy, aby tematem ok∏adkowym bie˝àcego roku, sta∏y si´ uten-
sylia apteczne, takie, które jeszcze u˝ywane sà w praktyce codziennej apteki
i takie, które ju˝ straci∏y swoje zastosowanie. Zaczynamy od podstawy –
aptecznego moêdzierza.
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VII Krajowy Zjazd AptekarzyVII Krajowy Zjazd AptekarzyVII Krajowy Zjazd AptekarzyVII Krajowy Zjazd AptekarzyVII Krajowy Zjazd Aptekarzy
Jachranka, 29 - 31 stycznia 2016 roku.Jachranka, 29 - 31 stycznia 2016 roku.Jachranka, 29 - 31 stycznia 2016 roku.Jachranka, 29 - 31 stycznia 2016 roku.Jachranka, 29 - 31 stycznia 2016 roku.

W dniach 29-31 stycznia
br., w Jachrance ko∏o War-
szawy, odby∏ si´ VII Krajowy
Zjazd Aptekarzy, w którym
uczestniczy∏o ponad trzystu
Delegatów wybranych na
Okr´gowych Zjazdach Spra-
wozdawczo-Wyborczych.
Podkarpacka Okr´gowa Izba
Aptekarska reprezentowana
by∏a przez 13 Aptekarzy.
Delegaci wybrali w∏adze Na-
czelnej Izby Aptekarskiej na kolejnà czteroletnià kadencj´.

Zjazd w Jachrance obradowa∏ bardzo intensywnie – dyskusja nad sprawo-
zdaniem ust´pujàcych w∏adz VI Kadencji trwa∏a ponad dziewi´ç godzin. Dzieƒ

drugi to wybory cz∏onków
organów izby naczelnej.
Najbardziej emocjonujàcy
(jak zresztà na ka˝dym
zjeêdzie wyborczym) by∏
wybór Prezesa NRA. Spo-
Êród dwóch kandydatów (dr
n. farm. Marek J´drzejczak
i mgr farm. El˝bieta Piotro-
wska-Rutkowska), którzy
w cz´Êci pierwszej odpo-
wiadali na, czasem, bardzo
wnikliwe pytania delega-

tów, wybrano mgr farm. El˝biet´ Piotrowskà-Rutkowskà. Naczelnym
Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej zosta∏ mgr farm. Kazimierz Jura.
Kolejno odby∏y si´ wybory poszczególnych organów Naczelnej Izby
Aptekarskiej.

Naczelna Rada Aptekarska:

mgr farm. Piotrowska-Rutkowska El˝bieta – Prezes NRA
mgr farm. Barszcz Tomasz – OIA Lublin
mgr farm. BaÊcik Magdalena – OIA Bielsk-Bia∏a
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mgr farm. Bochniarz Marcin – OIA Rzeszów
mgr farm. Borowiak Hanna – OIA Szczecin
dr Brukiewicz Piotr – OIA Katowice
mgr farm. Byliniak Micha∏ – OIA Warszawa
dr Chrzan Pawe∏ – OIA Gdaƒsk
mgr farm. Chwia∏kowski Piotr – OIA Bydgoszcz
mgr farm. Dorociak Jakub – OIA Warszawa
mgr farm. Goca∏ Robert – OIA Kielce
mgr farm. Górecka Alina – OIA Poznaƒ
mgr farm. Grzechnik Roman – OIA Olsztyn
mgr farm. J´kot Barbara – OIA Kraków
mgr farm. Kandziora-Kuna Katarzyna – OIA Katowice
mgr farm. Kiedrowski Ryszard – OIA Zielona Góra
dr Konstanty Miko∏aj – OIA Katowice
mgr farm. Korzelska Justyna – OIA Koszalin
mgr farm. Kromkowska Izabela – OIA ¸ódê
mgr farm. Kuliƒska Katarzyna – OIA Bydgoszcz
mgr farm. Lelito Ma∏gorzata – OIA Kraków
mgr farm. ¸ukasiƒski Pawe∏ – OIA Wroc∏aw
mgr farm. Maƒko Janina – OIA Gdaƒsk
mgr farm. Martyniuk Pawe∏ – OIA Olsztyn
mgr farm. Mateuszuk Jaros∏aw Adam – OIA Bia∏ystok
dr Migas Piotr – OIA Gdaƒsk
mgr farm. Orlikowski Przemys∏aw – OIA Cz´stochowa
mgr farm. Pietrzak Ma∏gorzata – OIA Bydgoszcz
mgr farm. Pietrzykowski Micha∏ – OIA Gdaƒsk
mgr farm. Politowicz Mariusz – OIA Kalisz
mgr farm. Prygiel Andrzej – OIA Opole
mgr farm. Repelewicz Marcin Piotr – OIA Wroc∏aw
mgr farm. Rogowska-Tylman Zofia – OIA ¸ódê
dr Samborska Lucyna – OIA Rzeszów
mgr farm. Sobski Sebastian – OIA Warszawa
mgr farm. Steckiewicz-Bartnicka Ewa – OIA Warszawa
mgr farm. Stelmach Pawe∏ – OIA ¸ódê
mgr farm. Szkopaƒski Wojciech – OIA Warszawa
mgr farm. Âliwa Bo˝ena – OIA Kielce
mgr farm. Tomków Marek – OIA Opole
mgr farm. Tuzikiewicz Jaros∏aw – OIA Kalisz
mgr farm. Urbaƒska Joanna – OIA Szczecin
mgr farm. Waligórski ¸ukasz – OIA Poznaƒ
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mgr farm. Witkowski Marian – OIA Warszawa
mgr farm. Zajàc Piotr – OIA Kraków

Naczelny Sàd Aptekarski

mgr farm. Anna W∏odarczyk – przewodniczàca

Zast´pcy Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

mgr farm. Ryszard Jasiƒski
mgr farm. Beata Owczarska
dr n. farm. Stefan Piechocki

Naczelna Komisja Rewizyjna

Krzysztof Kondracki
Krzysztof Majka
Katarzyna K´dzierska
Piotr ˚ebrowski

mgr farm. Anna Matan z-ca
mgr farm. Alina Baraƒska
mgr farm. Piotr Beleniak
mgr farm. Ryszard Kamiƒski
mgr farm. Piotr Kapica
mgr farm. Magdalena Kudrzycka
mgr farm. Bo˝ena KwaÊniak

mgr farm. Magdalena Majewska
mgr farm. Piotr Molin
mgr farm. Ewa Ochota
mgr farm. Anna P∏awska
Edward Stencel
mgr farm. Wojciech St´pieƒ
mgr farm. Adam Wàsewicz

Micha∏ Kasiak
Miko∏aj Zerhau
Agnieszka Mikoszewska

Cieszy nas wszystkich, ̋ e w sk∏ad NRA
– oprócz Prezesa PORA, dr n. farm. Lucynydr n. farm. Lucynydr n. farm. Lucynydr n. farm. Lucynydr n. farm. Lucyny
SamborskiejSamborskiejSamborskiejSamborskiejSamborskiej, wszed∏ mgr farm. Marcinmgr farm. Marcinmgr farm. Marcinmgr farm. Marcinmgr farm. Marcin
BochniarzBochniarzBochniarzBochniarzBochniarz i w dalszym ciàgu Podkarpacie
b´dzie reprezentowane przez dwóch przed-
stawicieli, co jest niezmiernie wa˝ne w dzi-
siejszej sytuacji polskiego aptekarstwa.

W cz´Êci otwierajàcej VII KZA wystàpili
m. in. Minister Zdrowia dr Konstanty Ra-
dziwi∏∏ oraz wiceprzewodniczàcy sejmo-
wej Komisji Zdrowia, Tomasz Latos. GoÊcie
potwierdzili, ˝e postulaty wysuwane przez
tà wa˝nà w ochronie zdrowia grup´ zawo-
dowà, sà i b´dà wnikliwie rozpatrywane.

W ostatniej cz´Êci zjazdu zebrani delegaci starali si´ zawrzeç w uchwa∏ach
Zjazdu najwa˝niejsze kierunki pracy  w∏adz, w tym Naczelnej Rady Aptekarskiej,
w kolejnej kadencji.
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Informacja o posiedzeniu Naczelnej Rady AptekarskiejInformacja o posiedzeniu Naczelnej Rady AptekarskiejInformacja o posiedzeniu Naczelnej Rady AptekarskiejInformacja o posiedzeniu Naczelnej Rady AptekarskiejInformacja o posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 5 lutego 2016 rokuw dniu 5 lutego 2016 rokuw dniu 5 lutego 2016 rokuw dniu 5 lutego 2016 rokuw dniu 5 lutego 2016 roku

5 lutego 2016 roku odby∏o si´ w Warszawie pierwsze posiedzenie Na-
czelnej Rady Aptekarskiej VII kadencji. Posiedzeniu przewodniczy∏a mgr farm.mgr farm.mgr farm.mgr farm.mgr farm.
El˝bieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady AptekarskiejEl˝bieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady AptekarskiejEl˝bieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady AptekarskiejEl˝bieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady AptekarskiejEl˝bieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Rada wy∏oni∏a ze swojego grona cz∏onków Prezydium NRAPrezydium NRAPrezydium NRAPrezydium NRAPrezydium NRA.
Wiceprezesami Naczelnej Rady Aptekarskiej Wiceprezesami Naczelnej Rady Aptekarskiej Wiceprezesami Naczelnej Rady Aptekarskiej Wiceprezesami Naczelnej Rady Aptekarskiej Wiceprezesami Naczelnej Rady Aptekarskiej zostali wybrani mgr farm.

Micha∏ Byliniak i mgr farm. Marek Tomków. Na sekretarza NRANa sekretarza NRANa sekretarza NRANa sekretarza NRANa sekretarza NRA wybrana zosta∏a
mgr farm. Barbara J´kot. Na skarbnika N. Na skarbnika N. Na skarbnika N. Na skarbnika N. Na skarbnika NRA wybrano mgr farm. Mariana Witko-
wskiego.

Na niefunkcyjnych cz∏onków Prezydium Naczelna Rada Aptekarska wy-
bra∏a: dr Piotra Brukiewicza, dr Paw∏a Chrzana, mgr farm. Ma∏gorzat´ Lelito,
mgr farm. Ma∏gorzat´ Pietrzak, mgr farm. Ew´ Steckiewicz-Bartnickà, mgr
farm. Bo˝en´ Âliw´.

¸àcznie sk∏ad Prezydium NRA liczy 11 osób.

Naczelna Rada Aptekarska ustanowi∏a 13 komisjiNaczelna Rada Aptekarska ustanowi∏a 13 komisjiNaczelna Rada Aptekarska ustanowi∏a 13 komisjiNaczelna Rada Aptekarska ustanowi∏a 13 komisjiNaczelna Rada Aptekarska ustanowi∏a 13 komisji, którymi b´dà kierowaç
wybrani przez Rad´ koordynatorzy.

Komisja ds. aptek ogólnodost´pnych – koordynator mgr farm. Bo˝ena Âliwa

Komisja ds. farmacji szpitalnej – koordynator mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka

Komisja ds. hurtowni farmaceutycznych – koordynator mgr farm. Jakub Dorociak

Komisja ds. opieki farmaceutycznej – koordynator dr Piotr Brukiewicz

Komisja ds. informatyzacji – koordynator mgr farm. Marian Witkowski

Komisja ds. legislacji – koordynator mgr farm. Micha∏ Byliniak

Komisja ds. kontaktów zagranicznych – koordynator dr Piotr Migas

Komisja ds. odwo∏awczych – koordynator mgr farm. Ma∏gorzata Pietrzak

Komisja ds. m∏odej farmacji – koordynator mgr farm. Pawe∏ Martyniuk

Komisja ds. szkoleƒ i edukacji – koordynator dr Pawe∏ Chrzan

Komisja ds. informacji – koordynator mgr farm. Marek Tomków
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Komisja ds. dzia∏alnoÊci gospodarczej – koordynator dr Miko∏aj Konstanty

Komisja ds. kultury, sportu i rekreacji – koordynator mgr farm. Ma∏gorzat Lelito

Rada powo∏a∏a 7 zespo∏ów problemowych, którym powierzono zadania
w nast´pujàcych sprawach:
- dy˝urów aptek;
- ustawy o zawodzie;
- pracowni leków cytostatycznych;
- aptek i rynku aptecznego. Apteka dla aptekarza;
- pracowników aptek;
- obrotu pozaaptecznego;
- antykoncentracji.

7  7  7

Prezes NRA przedstawi∏a informacj´ o spotkaniu przedstawicieli samo-
rzàdu aptekarskiego z dr Konstantym Radziwi∏∏em, Ministrem Zdrowia.
W spotkaniu z Ministrem wzi´li udzia∏ mgr farm. El˝bieta Piotrowska-Rut-
kowska, prezes NRA, mgr farm. Micha∏ Byliniak, prezes ORA w Warszawie
oraz mgr farm. Marcin WiÊniewski (animator Ruchu Aptekarzy Polskich).

Rada zapozna∏a si´ z projektem strategii dzia∏ania NRA w zakresie ograni-
czenia obrotu pozaaptecznego oraz w zakresie przestrzegania przepisów
antykoncentracyjnych. Projekt strategii dotyczàcej ograniczenia obrotu poza-
aptecznego przedstawi∏ mgr farm. Marek Tomków, a w zakresie poszanowania
przepisów antykoncentracyjnych mgr farm. Micha∏ Byliniak i mgr farm. Marek
Tomków.

Prezes NRA, mgr farm. El˝bieta Piotrowska-Rutkowska zapowiedzia∏a,
˝e w najbli˝szym czasie zostanie zorganizowane spotkanie prawników repre-
zentujàcych izby aptekarskie. Celem spotkania b´dzie ustalenie zasad wspó∏-
dzia∏ania w zakresie spraw wspólnych dla ca∏ego samorzàdu aptekarskiego.

Prezes NRA poinformowa∏a, ˝e Rada przygotowuje opini´, która b´dzie
przedstawiona stronie rzàdowej w sprawie planowanego podatku zwiàzanego
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci w soboty oraz w niedziele i Êwi´ta.

Naczelna Rada postanowi∏a, ̋ e kwota miesi´czna cz´Êci sk∏adki cz∏onko-
wskiej odprowadzanej przez okr´gowe Izby aptekarskie na rzecz Naczelnej
Izby Aptekarskiej od jednego cz∏onka izby nie ulega zmianie.

Naczelna Rada Aptekarska zdecydowa∏a, ˝e spotkania NRA odbywaç si´
b´dà co dwa miesiàce.
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MINISTERSTWO ZDROWIA 13
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INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW 15

Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowychNowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowychNowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowychNowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowychNowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW UBIEGAJÑCYCH SI¢INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW UBIEGAJÑCYCH SI¢INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW UBIEGAJÑCYCH SI¢INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW UBIEGAJÑCYCH SI¢INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW UBIEGAJÑCYCH SI¢

O UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCHO UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCHO UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCHO UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCHO UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

W PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH EUROPEJSKIEJW PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH EUROPEJSKIEJW PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH EUROPEJSKIEJW PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH EUROPEJSKIEJW PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH EUROPEJSKIEJ

Od dnia 18 stycznia 2016 roku obowiàzujà nowe zasady uznawania kwa-
lifikacji zawodowych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Podstawà
do uznania kwalifikacji zawodowych jest obecnie Elektroniczna LegitymacjaElektroniczna LegitymacjaElektroniczna LegitymacjaElektroniczna LegitymacjaElektroniczna Legitymacja
Zawodowa (EPC)Zawodowa (EPC)Zawodowa (EPC)Zawodowa (EPC)Zawodowa (EPC). Aby jà uzyskaç nale˝y zapoznaç si´ z informacjami znaj-
dujàcymi si´ na tronie internetowej http://europa.eu/youreurope/citizens (do-
st´pne w j´zyku polskim – odpowiednia zak∏adka).
Do wniosku nale˝y za∏àczyç skany nast´pujàcych dokumentów:
1. Dowodu to˝samoÊci (dowód osobisty lub paszport)
2. Dyplomu ukoƒczenia studiów
3. ZaÊwiadczenie NRA o zgodnoÊci dyplomu z Dyrektywà 2005/36/WE
4. Prawa wykonywania zawodu
5. ZaÊwiadczenie NRA o niekaralnoÊci dyscyplinarnej (tzw. Good Standing)
6. W przypadku praw nabytych Êwiadectwa pracy dokumentujàce ciàg∏e zatru-

dnienie w pe∏nym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w cià-
gu ostatnich 5 lat (dotyczy tylko osób, które uzyska∏y dyplomy przed 2004 r.)

Do wniosku nie nale˝y do∏àczaçnie nale˝y do∏àczaçnie nale˝y do∏àczaçnie nale˝y do∏àczaçnie nale˝y do∏àczaç skanu cz´Êci B dyplomu!!!

ZaÊwiadczenia dot. punktów 4, 5, 6 wydaje NRA na dotychczasowych
zasadach. Z ka˝de zaÊwiadczenie NRA pobierze op∏at´ w wysokoÊci 3% mini-
malnego wynagrodzenia, które w 2016 r. wynosi 55,50 PLN. Op∏at´ t´ nale˝y
wp∏aciç na konto NIA przed wydaniem zaÊwiadczeƒ wymienionych w pkt. 3
i 5. (art. 4g ust. 2, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych w paƒstwach cz∏onkowskich UE

Ca∏oÊç , menu g∏ówne (lewa strona) , Informacja dla farmaceutów polskich
ubiegajàcych o uznanie kwalifikacji zawodowych w paƒstwach Unii Euro-
pejskiej.
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Komunikat PWIF Nr 1/2016Komunikat PWIF Nr 1/2016Komunikat PWIF Nr 1/2016Komunikat PWIF Nr 1/2016Komunikat PWIF Nr 1/2016
z dnia 14 stycznia 2016 r.z dnia 14 stycznia 2016 r.z dnia 14 stycznia 2016 r.z dnia 14 stycznia 2016 r.z dnia 14 stycznia 2016 r.

Informuj´, ̋ e 12 grudnia 2015 r. wesz∏a w ̋ ycie ustawa z dnia 9 paêdziernika
2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), w której dokonano nowelizacji
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr
45, poz. 271 z póên. zm.).

Ustawa nak∏ada szereg zmian w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. Prawo
farmaceutyczne, m.in.:

q do warunków przechowywania i wydawania produktów leczniczych, Êrod-
ków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobów
medycznych w punktach aptecznych stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce aptek;

q w przypadku nag∏ego zagro˝enia dla zdrowia lub ̋ ycia pacjenta farmaceuta
posiadajàcy prawo wykonywania zawodu, mo˝e wydaç bez recepty lekar-
skiej produkt leczniczy zastrze˝ony do wydawania na recept´ w najmniej-
szym terapeutycznym opakowaniu, z wy∏àczeniem Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1;

q farmaceuta i technik farmaceutyczny mogà odmówiç wydania produktu
leczniczego równie˝ w przypadku uzasadnionego podejrzenia, ̋ e produkt
leczniczy mo˝e byç zastosowany w celu pozamedycznym oraz w przypadku
uzasadnionego podejrzenia co autentycznoÊci recepty lub zapotrzebowania;

q podmioty wyst´pujàce o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodost´p-
nej sk∏adajà wniosek zawierajàcy oznaczenie podmiotu, jego siedzib´
i adres, a w przypadku podmiotu b´dàcego osoba fizycznà – imi´, nazwisko
oraz adres prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej;

q podmiot prowadzàcy aptek´ ogólnodost´pnà lub punkt apteczny jest obo-
wiàzany do niezw∏ocznego przekazywania do w∏aÊciwego miejscowo woje-
wódzkiego inspektora farmaceutycznego informacji o zmianie: oznaczenia
podmiotu (siedziba i adres, a w przypadku podmiotu b´dàcego osoba
fizycznà – imi´, nazwisko oraz adres prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej), numeru telefonu, numeru faxu, adresu email, adresu strony www,
dni i godzin pracy apteki oraz o zmianie kierownika;

q podmiot prowadzàcy aptek´ szpitalna lub dzia∏ farmacji szpitalnej jest
obowiàzany do niezw∏ocznego przekazywania do w∏aÊciwego miejscowo
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego informacji o zmianie:
oznaczenia podmiotu (siedziba i adres, a w przypadku podmiotu b´dàcego
osoba fizycznà – imi´, nazwisko oraz adres prowadzenia dzia∏alnoÊci
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gospodarczej), numeru telefonu, numeru faxu, adresu email, adresu strony
www, dni i godzin pracy apteki oraz o zmianie kierownika, a tak˝e zmianie
zakresu dzia∏alnoÊci apteki lub dzia∏u;

Prosz´ o zapoznanie si´ ze znowelizowanà ustawà Prawo farmaceutyczne.

Autor: Monika Urbaniak

Cel op∏atyCel op∏atyCel op∏atyCel op∏atyCel op∏aty WysokoÊç op∏atyWysokoÊç op∏atyWysokoÊç op∏atyWysokoÊç op∏atyWysokoÊç op∏aty Nr rachunkuNr rachunkuNr rachunkuNr rachunkuNr rachunku

Zezwolenia na prowadzenie 1.800,00 z∏
punktu aptecznego

Zmiany zezwolenia na prowa-    900,00 z∏
dzenie punktu aptecznego

Zezwolenia na prowadzenie 9.250,00 z∏
apteki

Zmiany zezwolenia na prowa- 1.850,00 z∏
dzenie apteki

Op∏ata na podstawie art. 10      40,00 z∏
ustawy z dnia 10 lipca 2008r.
o zmianie ustawy o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
zmianie innych ustaw

Op∏ata skarbowa od udzielenia      17,00 z∏
pe∏nomocnictwa lub prokury

Op∏ata skarbowa za wydanie      10,00 z∏
innej decyzji administracyjnej

Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny

w Rzeszowie
24 1010 1528 0007 812224 1010 1528 0007 812224 1010 1528 0007 812224 1010 1528 0007 812224 1010 1528 0007 8122
3100 00003100 00003100 00003100 00003100 0000

Urzàd Miasta Rzeszowa
17 1020 4391 2018 006217 1020 4391 2018 006217 1020 4391 2018 006217 1020 4391 2018 006217 1020 4391 2018 0062
0000 04230000 04230000 04230000 04230000 0423
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PosiedzeniePosiedzeniePosiedzeniePosiedzeniePosiedzenie
Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

W dniu 10 grudnia 2015 roku odby∏o si´ trzecie posiedzenie Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej VII kadencji. Posiedzenie otwar∏a Prezes PORA
p. dr Lucyna Samborska. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy cz∏onkowie Rady,
oraz zaproszeni goÊcie:

q p. mgr Witold Prokopiak – Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej,

q p. mgr Maria Wójcik – Przewodniczàca Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego,

q p. mgr Anna PliÊ-Grymanowska – Przewodniczàca Komisji Rewizyjnej

q p. mgr Bogus∏awa Szybisz – prawnik POIA,

q p. mgr El˝bieta Zwoliƒska – Dyrektor Biura POIA,

W poszczególnych cz´Êciach posiedzenia uczestniczyli ponadto:

q p. mgr Jacek Kozaczuk – powo∏any na Przewodniczàcego Komisji ds. Aptek
Szpitalnych

q p. dr Natasza Staniak – powo∏ana na Przewodniczàcà Komisji ds. Szkoleƒ

q p. dr Grzegorz Kucharewicz – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

q p. dr Marek J´drzejczak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

q p. red. Wiktor Szukiel – Redaktor Naczelny „Czasopisma Aptekarskiego”

Przyj´to porzàdek obrad, oraz omówiono kolejne zagadnienia.

1. Powo∏anie Komisji ds. Aptek Szpitalnych1. Powo∏anie Komisji ds. Aptek Szpitalnych1. Powo∏anie Komisji ds. Aptek Szpitalnych1. Powo∏anie Komisji ds. Aptek Szpitalnych1. Powo∏anie Komisji ds. Aptek Szpitalnych

Przeprowadzono dyskusj´ i powo∏ano Komisj´ do spraw Aptek Szpitalnych.
W sk∏ad Komisji weszli:
mgr farm. Jacek Kozaczuk – Przewodniczàcy Komisji
mgr farm. Henryka Paszko – Zast´pca Przewodniczàcego
mgr farm. Anna Dudek – Sekretarz
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski – Cz∏onek Komisji

2. Omówienie zasad pracy Komisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty.2. Omówienie zasad pracy Komisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty.2. Omówienie zasad pracy Komisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty.2. Omówienie zasad pracy Komisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty.2. Omówienie zasad pracy Komisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

Podj´to uchwa∏´ zmieniajàcà sk∏ad Komisji. Z uczestnictwa w pracach Komisji
zrezygnowa∏a pani mgr farm. Aneta Korzeniowska-Wszo∏ek. Sk∏ad Komisji
uzupe∏nili nowo powo∏ani cz∏onkowie: mgr farm. Agnieszka Ocha∏, oraz p.
mgr Piotr Bartoszek.
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Komisja wypracowa∏a zasady post´powania, w tym m.in. tryb zwo∏ywania
obrad. W zwiàzku z tym faktem, na stronie www.poia.pl opublikowana
zostanie informacja dla farmaceutów opisujàca zasady pracy Komisji.

3. Powo∏anie Komisji Nauki i Szkolenia.3. Powo∏anie Komisji Nauki i Szkolenia.3. Powo∏anie Komisji Nauki i Szkolenia.3. Powo∏anie Komisji Nauki i Szkolenia.3. Powo∏anie Komisji Nauki i Szkolenia.

Przeprowadzono dyskusj´ na temat roli i zadaƒ Komisji Nauki i Szkolenia.
Swojà koncepcj´ pracy Komisji przedstawi∏a p. dr Natasza Staniak – kandydatka
na przewodniczàcà Komisji. Celem powo∏ania Komisji Nauki i Szkolenia ma
byç szeroko rozumiana edukacja i integracja Êrodowiska podkarpackich apte-
karzy. G∏ównà ideà jest okreÊlenie zapotrzebowania farmaceutów
zgromadzonych w POIA w zakresie tematyki, formy,  miejsca i czasu realizacji
szkoleƒ, tak  aby w jak najwi´kszym stopniu spe∏nia∏y ich oczekiwania. Istotna
jest tak˝e aktywizacja farmaceutów i zach´canie do w∏àczenia si´ w proces
tworzenia posiedzeƒ  i publikacji szkoleniowych. Na nowej stronie www Izby
planowane jest miejsce przeznaczone na publikacj´ opracowaƒ przygoto-
wanych przez cz∏onków samorzàdu, a w miar´ mo˝liwoÊci i iloÊci tekstów –
planowana jest równie˝ reaktywacja Biuletynu Naukowo-Szkoleniowego.
Zach´tà do przygotowania publikacji b´dzie m.in. mo˝liwoÊç uzyskania 5
punktów edukacyjnych, zgodnie z przepisami prawa. Planowane sà wydarze-
nia ∏àczàce nauk´ z rozrywkà – np. rodzinny wyjazd farmaceutów do Muzeum
Farmacji w Krakowie czy Bieczu. Komisja chcia∏aby równie˝ zach´ciç farma-
ceutów do prowadzenia szkoleƒ dla pacjentów, oferujàc równoczeÊnie pomoc
w ich realizacji. W ramach tych dzia∏aƒ planowane jest nawiàzanie wspó∏pracy
na p∏aszczyênie edukacyjnej z Uniwersytetami „Trzeciego Wieku”.
Pierwszym i niezb´dnym krokiem dla przygotowania interesujàcych  szkoleƒ
musi byç poznanie Paƒstwa opinii i oczekiwaƒ. Z tego powodu w pierwszym
kwartale roku 2016 zostanie przygotowana i przedstawiona Paƒstwu ankieta
poruszajàca problematyk´ szkoleƒ ciàg∏ych. Ju˝ dziÊ prosimy o aktywne w∏à-
czenie si´ w te dzia∏ania i wype∏nienie ankiety.
Po zakoƒczeniu dyskusji, pani Prezes zarzàdzi∏a g∏osowanie nad podj´ciem
uchwa∏y powo∏ujàcej Komisj´ Nauki iSzkolenia. Cz∏onkowie Rady jednog∏oÊnie
przyj´li uchwa∏´, powo∏ujàc Komisj´ w sk∏adzie:
dr Natasza Staniak – Przewodniczàca Komisji
Cz∏onkowie:
mgr Lidia Czy˝, mgr Przemys∏aw Szybkowski, mgr Marcin Bochniarz

Jako Komisja Nauki i Szkolenia jesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ i ju˝ dziÊJako Komisja Nauki i Szkolenia jesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ i ju˝ dziÊJako Komisja Nauki i Szkolenia jesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ i ju˝ dziÊJako Komisja Nauki i Szkolenia jesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ i ju˝ dziÊJako Komisja Nauki i Szkolenia jesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ i ju˝ dziÊ
zapra-szamy wszystkich ch´tnych aptekarzy do podj´cia wspólnej pracy w te-zapra-szamy wszystkich ch´tnych aptekarzy do podj´cia wspólnej pracy w te-zapra-szamy wszystkich ch´tnych aptekarzy do podj´cia wspólnej pracy w te-zapra-szamy wszystkich ch´tnych aptekarzy do podj´cia wspólnej pracy w te-zapra-szamy wszystkich ch´tnych aptekarzy do podj´cia wspólnej pracy w te-
matyce szkoleƒ. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Izby.matyce szkoleƒ. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Izby.matyce szkoleƒ. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Izby.matyce szkoleƒ. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Izby.matyce szkoleƒ. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Izby.
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4. Cz´Êç Uroczysta – wr´czenie odznaczeƒ przyznanych przez NRA. Omówienie4. Cz´Êç Uroczysta – wr´czenie odznaczeƒ przyznanych przez NRA. Omówienie4. Cz´Êç Uroczysta – wr´czenie odznaczeƒ przyznanych przez NRA. Omówienie4. Cz´Êç Uroczysta – wr´czenie odznaczeƒ przyznanych przez NRA. Omówienie4. Cz´Êç Uroczysta – wr´czenie odznaczeƒ przyznanych przez NRA. Omówienie
przez Wiceprezesa NRA doktora Marka J´drzejczaka stanu prac nad Ustawàprzez Wiceprezesa NRA doktora Marka J´drzejczaka stanu prac nad Ustawàprzez Wiceprezesa NRA doktora Marka J´drzejczaka stanu prac nad Ustawàprzez Wiceprezesa NRA doktora Marka J´drzejczaka stanu prac nad Ustawàprzez Wiceprezesa NRA doktora Marka J´drzejczaka stanu prac nad Ustawà
o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich.o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich.o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich.o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich.o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich.

Na posiedzenie PORA przybyli goÊcie reprezentujàcy NRA. Obecni byli p. dr
Grzegorz Kucharewicz – Prezes NRA, p. dr Marek J´drzejczak – Wiceprezes
NRA, oraz redaktor naczelny Czasopisma Aptekarskiego – Wiktor Szukiel. Spo-
tkanie rozpocz´∏o si´ od wr´czenia przyznanych przez NRA wyró˝nieƒ. Pani
mgr Halina Sikorska odznaczona zosta∏a Medalem im. prof. Bronis∏awa
Koskowskiego. Pan mgr Witold Prokopiak uhonorowany zosta∏ tytu∏em
„Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego”. Pani mgr Bogus∏awa
Szybisz otrzyma∏a wyró˝nienie „Mecenas Samorzàdu Aptekarskiego”.
W drugiej cz´Êci spotkania dr Marek J´drzejczak przedstawi∏ dzia∏ania samorzà-
du aptekarskiego na szczeblu centralnym, oraz omówi∏ poszczególne zagadnienia:

q W zwiàzku z niedawnà zmianà rzàdu samorzàd aptekarski musi przedstawiç
nowej w∏adzy swoje plany. W tym celu przygotowano dokument „Mapa
potrzeb us∏ug farmaceutycznych”, która porusza problemy zwiàzane z ilo-
Êcià aptek w Polsce, proponujàc wprowadzenie mechanizmu ogranicza-
jàcego iloÊç nowo otwieranych aptek, m.in. poprzez wprowadzenie czaso-
wego moratorium na wydawanie pozwoleƒ na prowadzenie apteki. Jako
kryterium otwarcia apteki proponuje si´ wprowadzenie ograniczeƒ demo-
graficznych (iloÊç mieszkaƒców na 1 aptek´) oraz geograficznych (po∏o˝enie
apteki). Wzi´to równie˝ pod uwag´ problem dy˝urów aptek.

q Prowadzono rozmowy w Ministerstwie Zdrowia majàce na celu zwrócenie
uwagi na problem poza aptecznego obrotu lekiem. Koncepcja ograniczenia
sprzeda˝y leków poza aptekà jest omawiana i wypracowywany jest model
rozwiàzaƒ prawnych w tym zakresie.

q Pan Wiceprezes dr Marek J´drzejczak poinformowa∏ zebranych, i˝ jako osoba
inicjujàca wiele z dzia∏aƒ Naczelnej Izby, b´dzie kandydowa∏ na stanowisko
Prezesa NRA podczas styczniowego Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

q Pan Wiceprezes podkreÊli∏ rol´ niezale˝noÊci zawodowej farmaceutów, z∏ej
konstrukcji sposobu obliczania mar˝ (mar˝e liczone sà od limitu leku, a nie
od jego ceny), zwróci∏ uwag´ na koniecznoÊç zmiany przepisów antywywo-
zowych tak, aby by∏y skuteczne. Kolejnym problemem, który nale˝y
rozwiàzaç jest kwestia cofania aptekom po kilku latach refundacji z powodu
b∏´dów formalnych.

q Poruszono równie˝ problem opieki farmaceutycznej. Aktualna koncepcja
ma zawieraç na poczàtek dwie us∏ugi farmaceutyczne, b´dàce cz´Êcià
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refundowanej opieki farmaceutycznej: przeglàd leków, oraz nauk´
korzystania z postaci leków. Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz w pe∏nym
emocji wystàpieniu przedstawi∏ zebranym wydarzenia, które rozegra∏y si´
wokó∏ koncepcji opieki farmaceutycznej przygotowanej przez ÂIA.

Ponadto, w przebiegu wizyty:

q g∏os zabra∏ redaktor W. Szukiel przedstawiajàc swojà diagnoz´ „5 minut
samorzàdu aptekarskiego”, która m.in. propagowa∏a ide´ wyjÊcia farma-
ceutów do pacjentów w ramach prowadzonej opieki farmaceutycznej.

q mgr Arkadiusz Mandryk poruszy∏ zagadnienie potrzebnych dzia∏aƒ samo-
rzàdu tak, aby poprawiç sytuacj´ polskich farmaceutów. Pan Prezes
Kucharewicz oznajmi∏, i˝ celem pierwszym powinna byç jednoÊç Êrodowiska
tak, aby stanowiç realnà si∏´ w rozmowach z rzàdzàcymi.

q poruszono ponownie problem sprzeda˝y poza aptecznej, równie˝ w kon-
tekÊcie koniecznoÊci kontroli sklepów przez Inspekcj´ Farmaceutycznà.
Jednym z pomys∏ów by∏o wprowadzenie op∏at pobieranych od sklepów
prowadzàcych sprzeda˝ leków (w analogii do handlu alkoholem). Mgr
Halina Sikorska zwróci∏a uwag´, i˝ bardzo wiele preparatów jest obecnie
zarejestrowanych jako suplementy diety i nadzór nad nimi prowadzi Inspe-
kcja Sanitarna.

q poruszono równie˝ kwesti´ projektu Ustawy o Zawodzie Farmaceuty i Izb
Aptekarskich. Dyskutowano o niektórych jego zapisach, oraz o porzàdku
redakcyjnym. Dr Marek J´drzejczak poinformowa∏ o fakcie z∏o˝enia projektu
na r´ce Ministra Zdrowia celem wprowadzenia go do polskiego prawa.

5. Omówienie zasad zwrotów kosztów za dojazdy dla cz∏onków PORA i Komisji5. Omówienie zasad zwrotów kosztów za dojazdy dla cz∏onków PORA i Komisji5. Omówienie zasad zwrotów kosztów za dojazdy dla cz∏onków PORA i Komisji5. Omówienie zasad zwrotów kosztów za dojazdy dla cz∏onków PORA i Komisji5. Omówienie zasad zwrotów kosztów za dojazdy dla cz∏onków PORA i Komisji
dzia∏ajàcych przy PORA, Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-dzia∏ajàcych przy PORA, Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-dzia∏ajàcych przy PORA, Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-dzia∏ajàcych przy PORA, Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-dzia∏ajàcych przy PORA, Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej i jego zast´pców, oraz przewodniczàcej Sàdu Aptekarskiego i jegodowej i jego zast´pców, oraz przewodniczàcej Sàdu Aptekarskiego i jegodowej i jego zast´pców, oraz przewodniczàcej Sàdu Aptekarskiego i jegodowej i jego zast´pców, oraz przewodniczàcej Sàdu Aptekarskiego i jegodowej i jego zast´pców, oraz przewodniczàcej Sàdu Aptekarskiego i jego
cz∏onków wraz z podj´ciem uchwa∏y w tej sprawie.cz∏onków wraz z podj´ciem uchwa∏y w tej sprawie.cz∏onków wraz z podj´ciem uchwa∏y w tej sprawie.cz∏onków wraz z podj´ciem uchwa∏y w tej sprawie.cz∏onków wraz z podj´ciem uchwa∏y w tej sprawie.

Cz∏onkowie Rady podj´li uchwa∏´ regulujàcà zasady zwrotu kosztów za do-
jazdy na posiedzenia komisji problemowych, Sàdu Aptekarskiego, Komisji
Rewizyjnej, Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, oraz
cz∏onków Rady. Zwrot kosztów podró˝y przy wykorzystaniu Êrodków komu-
nikacji publicznej przys∏uguje na podstawie zakupionego biletu. Zwrot kosztów
przejazdu samochodem, motocyklem, motorowerem odbywa si´ wed∏ug
stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w wysokoÊci ustalonej w Rozpo-
rzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie nale˝noÊci przys∏ugujàcym pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
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stwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u-
˝bowej. Zwrot kosztów podró˝y wyp∏acany jest na wniosek zainteresowanego.

6. Przyj´cie protoko∏u z drugiego posiedzenia PORA, które odby∏o si´ w dniu6. Przyj´cie protoko∏u z drugiego posiedzenia PORA, które odby∏o si´ w dniu6. Przyj´cie protoko∏u z drugiego posiedzenia PORA, które odby∏o si´ w dniu6. Przyj´cie protoko∏u z drugiego posiedzenia PORA, które odby∏o si´ w dniu6. Przyj´cie protoko∏u z drugiego posiedzenia PORA, które odby∏o si´ w dniu
19.11.2015.19.11.2015.19.11.2015.19.11.2015.19.11.2015.

Protokó∏ przyj´to jednog∏oÊnie.

7. Udzielenie r´kojmi prawid∏owego prowadzenia apteki, oraz podj´cie decyzji7. Udzielenie r´kojmi prawid∏owego prowadzenia apteki, oraz podj´cie decyzji7. Udzielenie r´kojmi prawid∏owego prowadzenia apteki, oraz podj´cie decyzji7. Udzielenie r´kojmi prawid∏owego prowadzenia apteki, oraz podj´cie decyzji7. Udzielenie r´kojmi prawid∏owego prowadzenia apteki, oraz podj´cie decyzji
w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego o 24 miesiàce.w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego o 24 miesiàce.w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego o 24 miesiàce.w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego o 24 miesiàce.w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego o 24 miesiàce.

Po wys∏uchaniu stanowiska Przewodniczàcej Komisji ds. Wykonywania Zawodu
Farmaceuty, cz∏onkowie Rady jednog∏oÊnie udzielili r´kojmi prawid∏owego
prowadzenia apteki dwóm kandydatkom na stanowisko kierownika apteki,
oraz kandydatce na stanowisko kierownika dzia∏u farmacji szpitalnej. Rada
zaakceptowa∏a równie˝ wniosek jednej magister farmacji o przed∏u˝enie
okresu edukacyjnego o 24 miesiàce.

8. Omówienie spraw zwiàzanych z planowanymi zmianami na stronie8. Omówienie spraw zwiàzanych z planowanymi zmianami na stronie8. Omówienie spraw zwiàzanych z planowanymi zmianami na stronie8. Omówienie spraw zwiàzanych z planowanymi zmianami na stronie8. Omówienie spraw zwiàzanych z planowanymi zmianami na stronie
www.poia.pl.www.poia.pl.www.poia.pl.www.poia.pl.www.poia.pl.

Cz∏onkowie Rady uwa˝ajà za niezb´dne wprowadzenie zmian w wyglàdzie
i funkcjonalnoÊci strony www.poia.pl. Obecnie trwajà dyskusje nad koncepcjà
nowej strony, równoczeÊnie zbierane sà oferty na wykonanie witryny.
Dotychczasowe ustalenia stanowià, i˝ nowa strona www POIA b´dzie za-
wiera∏a m.in. dzia∏ „AktualnoÊci” z mo˝liwoÊcià komentowania, dzia∏ przezna-
czony dla Komisji Nauki i Szkolenia, dzia∏ zawierajàcy porady z zakresu praktyki
aptecznej, wprowadzona zostanie mo˝liwoÊç przeprowadzania ankiet w spra-
wach dotyczàcych dzia∏aƒ Izby, uruchomione zostanie forum internetowe
dost´pne dla zarejestrowanych u˝ytkowników. Zostanie zmieniona grafika
portalu, wprowadzone zostanà rozwiàzania zwi´kszajàce funkcjonalnoÊç
i atrakcyjnoÊç witryny.
Ustalono równie˝ osoby odpowiedzialne za umieszczanie materia∏ów na
aktualnej stronie Izby. Do osób tych nale˝à: pani Wiceprezes Lidia Czy˝, pan
Wiceprezes Jacek Brodziƒski, oraz pan mgr Micha∏ Dobrowolski.

9. Omówienie mo˝liwoÊci publikowania informacji o ukaraniu przez Okr´gowy9. Omówienie mo˝liwoÊci publikowania informacji o ukaraniu przez Okr´gowy9. Omówienie mo˝liwoÊci publikowania informacji o ukaraniu przez Okr´gowy9. Omówienie mo˝liwoÊci publikowania informacji o ukaraniu przez Okr´gowy9. Omówienie mo˝liwoÊci publikowania informacji o ukaraniu przez Okr´gowy
Sàd Aptekarski po zakoƒczeniu prowadzonych post´powaƒ.Sàd Aptekarski po zakoƒczeniu prowadzonych post´powaƒ.Sàd Aptekarski po zakoƒczeniu prowadzonych post´powaƒ.Sàd Aptekarski po zakoƒczeniu prowadzonych post´powaƒ.Sàd Aptekarski po zakoƒczeniu prowadzonych post´powaƒ.

Wnioskodawcà publikowania krótkich informacji o ukaraniu farmaceutów
przez Sàd Aptekarski by∏ mgr Przemys∏aw Szybkowski. Publikacja takich infor-
macji mia∏aby mieç charakter prewencyjny. Wywiàza∏a si´ dyskusja w sprawie
informacji o ukaraniu, w wyniku której obecna na posiedzeniu pani Przewodni-
czàca Sàdu mgr Maria Wójcik wyrazi∏a zgod´ na publikowanie krótkich
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informacji o fakcie ukarania przez sàd prawomocnym wyrokiem za konkretne prze-
winienie. Informacje zawarte w notce b´dà pozbawione danych osobowych.

10. Omówienie dwóch skarg skierowanych do Prezes PORA.10. Omówienie dwóch skarg skierowanych do Prezes PORA.10. Omówienie dwóch skarg skierowanych do Prezes PORA.10. Omówienie dwóch skarg skierowanych do Prezes PORA.10. Omówienie dwóch skarg skierowanych do Prezes PORA.

Pani Prezes przedstawi∏a skargi, które na jej r´ce wp∏yn´∏y do Biura POIA.
Pierwsza skarga pochodzi∏a od pacjentki i dotyczy∏a nieuprzejmego potrakto-
wania przez personel w jednej z rzeszowskich aptek. Druga skarga pochodzi∏a
od apteki i dotyczy∏a reklamy apteki nale˝àcej do farmaceuty, b´dàcego jednak
cz∏onkiem Kieleckiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
W zarzàdzonym przez panià Prezes g∏osowaniu jawnym, cz∏onkowie Rady
jednog∏oÊnie zdecydowali o przekazaniu pierwszej sprawy do Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, spraw´ reklamy kierujàc zaÊ do
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

11. Omówienie tematu zwiàzanego ze szkoleniem piel´gniarek i po∏o˝nych z11. Omówienie tematu zwiàzanego ze szkoleniem piel´gniarek i po∏o˝nych z11. Omówienie tematu zwiàzanego ze szkoleniem piel´gniarek i po∏o˝nych z11. Omówienie tematu zwiàzanego ze szkoleniem piel´gniarek i po∏o˝nych z11. Omówienie tematu zwiàzanego ze szkoleniem piel´gniarek i po∏o˝nych z
zakresu zasad poprawnego wypisywania recept.zakresu zasad poprawnego wypisywania recept.zakresu zasad poprawnego wypisywania recept.zakresu zasad poprawnego wypisywania recept.zakresu zasad poprawnego wypisywania recept.

Wnioskodawcà poruszenia tematu by∏ mgr Przemys∏aw Szybkowski. Pani
Dyrektor Biura mgr El˝bieta Zwoliƒska przedstawi∏a sytuacj´ formalno-prawnà
dotyczàcà mo˝liwoÊci wypisywania recept przez piel´gniarki.
Do wypisywania recept uprawnione b´dà wy∏acznie piel´gniarki i po∏o˝ne,
które ukoƒczà okreÊlony przepisami kurs przygotowujàcy. Uprawnionymi do
prowadzenia kursów sà akademie medyczne, oraz podmioty zarejestrowane
do szkoleƒ. Sam kurs trwa 100 godzin dydaktycznych i podzielony jest na 2
cz´Êci. W chwili obecnej trwa proces rejestracji podmiotów, który ma si´
zakoƒczyç oko∏o 10.01. 2016. Najprawdopodobniej, ze wzgl´du na powolny
przebieg prac w po∏àczeniu z wysokimi wymogami formalnymi, jak równie˝
kontrowersjami wokó∏ tematu wÊród piel´gniarek i po∏o˝nych, pierwsze re-
cepty wystawione przez piel´gniarki lub po∏o˝ne zacznà si´ pojawiaç w apte-
kach najwczeÊniej w marcu 2016 roku.

12. Sprawy ró˝ne.12. Sprawy ró˝ne.12. Sprawy ró˝ne.12. Sprawy ró˝ne.12. Sprawy ró˝ne.

W cz´Êci dotyczàcej spraw ró˝nych omówiono zagadnienia organizacyjne
zwiàzane z wyjazdem Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy, zaakceptowano
Êwiàteczny harmonogram pracy Biura Izby, zaakceptowano harmonogram
pracy aptek powiatów jasielskiego i ni˝aƒskiego, oraz podj´to decyzj´ o obj´ciu
patronatem Izby Op∏atka dla farmaceutów organizowanego w dniu
10.01.2016 roku przez Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski.

      Protoko∏owa∏
     Sekretarz PORA
mgr Marcin Bochniarz
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Informacja z posiedzeniaInformacja z posiedzeniaInformacja z posiedzeniaInformacja z posiedzeniaInformacja z posiedzenia
Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

w dniu 21 stycznia 2016 rokuw dniu 21 stycznia 2016 rokuw dniu 21 stycznia 2016 rokuw dniu 21 stycznia 2016 rokuw dniu 21 stycznia 2016 roku

W dniu 21 stycznia 2016 roku odby∏o si´ czwarte posiedzenie Podkar-
packiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej VII kadencji. Posiedzenie otwar∏a Prezes
PORA p. dr Lucyna Samborska. Na posiedzeniu obecni byli cz∏onkowie Rady,
oraz zaproszeni goÊcie.

Zebrani na posiedzeniu uchwalili porzàdek obrad. W nast´pnej kolejnoÊci,
cz∏onkowie Rady po przeprowadzeniu dyskusji – przyj´li protokó∏ z posiedzenia
PORA w dniu 10.12.2015.

Trzeci punkt posiedzenia dotyczy∏ spraw zwiàzanych ze szkoleniem
ciàg∏ym farmaceutów. Koncepcj´ pracy Komisji ds. Nauki i Szkolenia
przedstawi∏a jej Przewodniczàca – p. dr Natasza Staniak.

Jako cel pracy Komisji, pani Przewodniczàca poda∏a organizowanie szkoleƒ
spe∏niajàcych wymogi rozporzàdzenia MZ, tak aby jednoczeÊnie maksymalnie
spe∏nia∏y one potrzeby farmaceutów zgromadzonych w POIA. Szkolenia
powinny stwarzaç mo˝liwoÊç integracji Êrodowiska zawodowego. Chcemy
aktywizowaç farmaceutów do wspó∏pracy z Biurem Izby w zakresie publi-
kowania, wyg∏aszania referatów, a tak˝e podjàç wspó∏prac´ z uniwersytetami
3 wieku i mediami w zakresie edukacji pacjentów, w celu budowania pozyty-
wnego wizerunku zawodu farmaceuty.

Aby zrealizowaç plan dzia∏ania, pani Przewodniczàca stworzy∏a plan
dzia∏ania Komisji na najbli˝sze miesiàce. Plan ten sk∏ada si´ z trzech etapów:

1. Zebranie informacji (research)1. Zebranie informacji (research)1. Zebranie informacji (research)1. Zebranie informacji (research)1. Zebranie informacji (research)

q Zapoznanie si´ z funkcjonujàcymi procedurami w zakresie organizacji pracy
biura dotyczàcym szkoleƒ.

q OkreÊlenie problemów wymagajàcych wypracowania i wdro˝enia nowych
procedur.

q Opracowanie ankiety dotyczàcej oczekiwaƒ farmaceutów w zakresie
organizacji szkoleƒ przez POIA i skierowanie ankiety do farmaceutów.

2. Prace koncepcyjne2. Prace koncepcyjne2. Prace koncepcyjne2. Prace koncepcyjne2. Prace koncepcyjne

q Analiza statystyczna uzyskanych wyników z ankiety wraz z opracowaniem
wniosków.

q Wypracowanie standardów pracy biura dotyczàcych organizacji szkoleƒ,
tak by by∏y one przejrzyste dla jednostek szkoleniowych, firm, osób fizy-
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cznych, sponsorów podejmujàcych wspó∏prac´ z biurem POIA, w zakresie
organizacji szkoleƒ.

q Wypracowanie procedur w zakresie komunikacji z farmaceutami w celu
informowania ich o planowanych szkoleniach organizowanych przez POIA
(np. formy komunikacji, ustalania/komunikowania harmonogramu szkoleƒ
na dany miesiàc/rok, z jakim wyprzedzeniem majà byç informowani
farmaceuci o szkoleniach)

q Wypracowanie koncepcji dzia∏aƒ motywujàcych farmaceutów do wspó∏-
pracy z komisjà ds szkoleƒ oraz opracowanie zasad przyjmowania do druku
publikacji farmaceutów i kwalifikacji referatów.

q OkreÊlenie zasad na jakich POIA mia∏aby partycypowaç w kosztach organi-
zacji szkoleƒ, publikacji tekstów w biuletynach POIA, na stronie internetowej
POIA.

q Raport z dotychczasowej dzia∏alnoÊci pracy biura/specjalisty ds szkoleƒ
przedstawiony przez komisj´ ds szkoleƒ dla rady PORA oraz wydanie opinii
dla PORA na temat ewentualnej reorganizacji zakresu prac prowadzonych
przez biuro POIA i zakresu czynnoÊci w celu sprawnego zarzàdzania orga-
nizacjà szkoleƒ, certyfikacjà szkoleƒ i prowadzeniem ewidencji szkoleƒ
ciàg∏ych.

3. Prace wdro˝eniowe3. Prace wdro˝eniowe3. Prace wdro˝eniowe3. Prace wdro˝eniowe3. Prace wdro˝eniowe

W dalszej kolejnoÊci Rada omówi∏a projekt uchwa∏y skierowanej przez
cz∏onków PORA w sprawie przekazywania do wiadomoÊci PORA comiesi´cz-
nego  wyciàgu bankowego z konta POIA. W wyniku przeprowadzonej dyskusji
ustalono, i˝ projekt ten zostanie skierowany do analizy prawnej, ostateczna
zaÊ jego wersja poddana zostanie pod g∏osowanie na nast´pnym posiedzeniu
PORA.

Piàty punkt posiedzenia Rady dotyczy∏ spraw ró˝nych. Cz∏onkowie PORA:

q zapoznali si´ z aktualnymi sprawami prowadzonymi przez Komisj´ do spraw
wykonywania zawodu farmaceuty,

q podj´li uchwa∏´ w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu
farmaceuty dwojgu absolwentom wydzia∏ów farmaceutycznych,

q podj´li uchwa∏´ w sprawie przed∏u˝enia okresów szkoleniowych dla trójki
farmaceutów,

q ustalili, i˝ najbli˝sze posiedzenie Rady powinno dotyczyç spraw bud˝etowych
Izby.

Szóstym i ostatnim punktem obrad by∏o spotkanie z panià mgr farm.
El˝bietà Piotrowskà Rutkowskà – V-ce Prezesem ORA w ̧ odzi, kandydatkà na
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Prezesa NRA. Spotkanie zosta∏o zorganizowane na wniosek cz∏onków PORA.
Na spotkanie zostali równie˝ zaproszeni podkarpaccy delegaci na Krajowy
Zjazd Aptekarzy.

Pani mgr El˝bieta Piotrowska-Rutkowska przyby∏a na spotkanie wraz
z Prezesem OIA w Warszawie – panem magistrem Micha∏em Byliniakiem.

Pani mgr El˝bieta Piotrowska-Rutkowska zadeklarowa∏a oficjalnie, i˝
b´dzie startowaç w wyborach na Prezesa NRA. Przedstawi∏a swojà sylwetk´,
dokonania i sukcesy jako Prezes OIA w ̧ odzi. Nast´pnie przybli˝y∏a zebranym
swój program wyborczy, oraz poglàdy na sprawy zwiàzane z samorzàdem
zawodowym.

Najwa˝niejsze punkty programowe przedstawione zebranym:

q pog∏´bienie wspó∏pracy pomi´dzy okr´gowymi izbami aptekarskimi,
wymiana doÊwiadczeƒ i wiedzy,

q organizacja modelu pracy NRA w oparciu o aktywnie dzia∏ajàce zespo∏y
zadaniowe,

q polepszenie komunikacji pomi´dzy NIA i cz∏onkami samorzàdu,
q ograniczenie obrotu pozaaptecznego,
q dà˝enie do egzekwowania prawa w zakresie przepisów antykoncentra-

cyjnych (1%),
q dà˝enie do zapewnienia niezale˝noÊci zawodowej farmaceuty,
q wspó∏praca z politykami, mediami,
q wspó∏praca z Inspekcjà Farmaceutycznà,
q dà˝enie do zapewnienia pe∏nej dost´pnoÊci leków,
q wspó∏praca z lekarzami, m.in. w zakresie receptury aptecznej.

W trakcie prezentacji postulatów, cz∏onkowie POIA aktywnie brali udzia∏
w dyskusji, zadawali pytania i dzielili si´ swoimi opiniami i doÊwiadczeniami.
Na zakoƒczenie spotkania zebrani podzi´kowali goÊciom za przybycie.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów, pani Prezes dr Lucyna Samborska
zamkn´∏a czwarte posiedzenie Rady Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej.

Jak okaza∏o si´ na VII Krajowym Zjeêdzie Aptekarzy, w dniu 30.01.2016
pani mgr El˝bieta Piotrowska-Rutkowska wybrana zosta∏a Prezesem Naczelnej
Rady Aptekarskiej. Delegaci na KZA pogratulowali pani Prezes wyboru, oraz
zadeklarowali pe∏nà ch´ç wspó∏pracy w dzia∏aniach na rzecz polskich
farmaceutów.



TRIBUX 27



BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)28



DESADA 29



BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)30



FUNDACJA PROPHYLAKTICOS 31



BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)32



FUNDACJA PROPHYLAKTICOS  33



BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)34



35FUNDACJA PROPHYLAKTICOS



BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)BIULETYN 1(233/2016)36

Drogie kole˝anki i koledzy oraz wszyscy, którzy majàDrogie kole˝anki i koledzy oraz wszyscy, którzy majàDrogie kole˝anki i koledzy oraz wszyscy, którzy majàDrogie kole˝anki i koledzy oraz wszyscy, którzy majàDrogie kole˝anki i koledzy oraz wszyscy, którzy majà

otwarte serceotwarte serceotwarte serceotwarte serceotwarte serce
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PIJAWKI W APTECEPIJAWKI W APTECEPIJAWKI W APTECEPIJAWKI W APTECEPIJAWKI W APTECE

Zdarzy∏o si´,˝e dozna∏em urazu kolana i trafi∏em do ortopedy w Rudnej
Ma∏ej,który m.in. w ramach leczenia poleci∏ mi kuracj´ pijawkami. Lekko
przestraszony oÊwiadczy∏em, ˝e rozumiem znaczenie hirudoterapii, która
prze˝ywa swój renesans, ale dzi´kuj´ bardzo – wol´ tradycyne metody leczenia.

Z  okazji tego zdarzenia przypomnia∏em sobie histori´ sprzed lat.
 We wrzeÊniu 1979 roku  przyby∏em do Sanoka wraz z ̋ onà, te˝ farmaceutkà
oraz córkà póêniejszà farmaceutkà – odpowiadajàc na ofert´ obj´cia kierowni-
ctwa najwi´kszej z pi´ciu aptek w Sanoku ,z∏o˝onà przez ówczesnego dyre-
ktora PZF Cefarm Rzeszów Kazimierza Lamparta.

Przeglàdajàc dokumentacj´ aptecznà natrafi∏em na ciekawà korespon-
dencj´ prowadzonà przez mgr Kawskiego ze Sklepem Przyrodniczym „Egzo-
tyka” w Warszawie w sprawie zakupu przez aptek´ pijawek lekarskich,które
by∏y przedmiotem handlu w aptece.

Pracujàc w latach 1965-1979 na Mazurach
w Gi˝ycku, nigdy nie s∏ysza∏em by na tym tere-
nie stosowana by∏a hirudoterapia a tym bardziej
indywidualne jej stosowanie przez ludnoÊç
z mo˝liwoÊcià zakupu pijawek w aptece.

Ze zdumieniem  stwierdzi∏em, ˝e na Podk-
arpaciu by∏a to doÊç cz´sto stosowana metoda
samoleczenia nadciÊnienia, poprzez upuszcza-
nie krwi przez pijawki. Przytaczam fragmenty
tej korespondencji.

Korespondencja w sprawie zakupu pijawek mi´dzyKorespondencja w sprawie zakupu pijawek mi´dzyKorespondencja w sprawie zakupu pijawek mi´dzyKorespondencja w sprawie zakupu pijawek mi´dzyKorespondencja w sprawie zakupu pijawek mi´dzy
PZF Cefarm Apteka Nr 37-011 w SanokuPZF Cefarm Apteka Nr 37-011 w SanokuPZF Cefarm Apteka Nr 37-011 w SanokuPZF Cefarm Apteka Nr 37-011 w SanokuPZF Cefarm Apteka Nr 37-011 w Sanoku

aaaaa
Sklepem Przyrodniczym „EGZOTYKA” w WarszawieSklepem Przyrodniczym „EGZOTYKA” w WarszawieSklepem Przyrodniczym „EGZOTYKA” w WarszawieSklepem Przyrodniczym „EGZOTYKA” w WarszawieSklepem Przyrodniczym „EGZOTYKA” w Warszawie

18.03.1976 r.18.03.1976 r.18.03.1976 r.18.03.1976 r.18.03.1976 r.
Na z∏o˝one przez aptek´ zamówienie na dostaw´ pijawek sklep

odpowiada: „zawiadamiamy, ̋ e pijawek obecnie nie posiadamy. Zesz∏oroczny
zapas ju˝ si´ wyczerpa∏. Âwie˝ego po∏owu b´dziemy mieli z poczàtkiem
kwietnia b.r.”
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Dostawa pijawek dociera 8.09.1977 r. -

Apteka sporzàdza protokó∏ reklamacyjnyApteka sporzàdza protokó∏ reklamacyjnyApteka sporzàdza protokó∏ reklamacyjnyApteka sporzàdza protokó∏ reklamacyjnyApteka sporzàdza protokó∏ reklamacyjny

Dowód zakupu pijawek

Komisja pod kierowni-
ctwem mgr Stanis∏awa
Kawskiego stwierdza:
„Przy odbiorze stwier-
dzono 27 szt. pijawek
nie˝ywych. Po wykàpa-
niu stwierdzono ruchli-
woÊç 18 szt pijawek.
Pijawki gin´∏y codzien-
nie po kilkanaÊcie sztuk.
Do dnia 20.09.77r. iloÊç
nie˝ywych pijawek wy-
nosi∏a 169 szt. Prosimy
uprzejmie o uwzgl´-
dnienie naszej reklama-
cji.”
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Apteka wysy∏a wi´c 18.10.1977 r18.10.1977 r18.10.1977 r18.10.1977 r18.10.1977 r.  pismo do dostawcy dostawcy dostawcy dostawcy dostawcy - Sklepu Przyrodniczy
„EGZOTYKA” w Warszawie z proÊbà o wyrównanie poniesionych strat i dos∏anie
169 szt pijawek.

Korespondencja z 18 - 24 .10.1977 r.Korespondencja z 18 - 24 .10.1977 r.Korespondencja z 18 - 24 .10.1977 r.Korespondencja z 18 - 24 .10.1977 r.Korespondencja z 18 - 24 .10.1977 r.
W odpowiedzi Sklep Przyrodniczy „EGZOTYKA”Sklep Przyrodniczy „EGZOTYKA”Sklep Przyrodniczy „EGZOTYKA”Sklep Przyrodniczy „EGZOTYKA”Sklep Przyrodniczy „EGZOTYKA” w Warszawie pisze ,˝e
uwzgl´dnia cz´Êciowo w/w reklamacj´ i stwierdza ̋ e przyczynà „uÊni´cia 169
pijawek” by∏a zbyt d∏uga ich podró˝ do celu.
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oraz z 13.11.1977 r.13.11.1977 r.13.11.1977 r.13.11.1977 r.13.11.1977 r.
dostawca zgadza si´ wyrównaç straty.

Tak wi´c wyglàda∏a kore-
spondencja,przed prawie 40
laty,  mi´dzy sumiennym
dostawcà a aptekà w sprawie
nietrwa∏ego materia∏u jakim
by∏y pijawki

Si´gam do historii:Si´gam do historii:Si´gam do historii:Si´gam do historii:Si´gam do historii:

Zaciekawiony tematem, w aspekcie historycznym - ,jako ciekawostk´ -
znalaz∏em w przedwojennych WiadomoÊciach farmaceutycznych z 1933WiadomoÊciach farmaceutycznych z 1933WiadomoÊciach farmaceutycznych z 1933WiadomoÊciach farmaceutycznych z 1933WiadomoÊciach farmaceutycznych z 1933r
og∏oszenie o sprzeda˝y pijawek:

Stawianie bowiem pijawek doskonale by∏o znane przez nasze babki
i prababki. Brak dost´pu do aptek, oÊrodków zdrowia i szpitali zmusza∏ ludzi
do samolecznictwa. Na l˝ejsze choroby u˝ywano naparów z zió∏ i liÊci, a na
ci´˝kie dolegliwoÊci o nierozpoznanej przyczynie w miejscu bólu stawiano
pijawki. Nie potrafiono wyjaÊniç mechanizmów dzia∏ania, ale znano efekty.
Bóle i dolegliwoÊci ust´powa∏y, rany zaczyna∏y si´ goiç, a ludzie czuli si´ lepiej,
mogli dalej pracowaç i funkcjonowaç. Dlatego te˝ oprócz zió∏ suszonych nad
piecem w kuchni ka˝da szanujàca si´ gospodyni trzyma∏a w zamkni´tym s∏oju
kilkanaÊcie pijawek jako podr´cznà apteczk´.
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Szybki rozwój medycynySzybki rozwój medycynySzybki rozwój medycynySzybki rozwój medycynySzybki rozwój medycyny w drugiej po∏owie XIX wieku, rozwój mikrobi-

ologii i zasady antyseptyki spowodowa∏y gwa∏towny spadek stosowania
pijawki. Na poczàtku XX wieku pijawki prawie ca∏kowicie znikn´∏y z medycyny.
Pojawi∏y si´ ponownie, kiedy w roku 1950 profesor F. Markwardtw roku 1950 profesor F. Markwardtw roku 1950 profesor F. Markwardtw roku 1950 profesor F. Markwardtw roku 1950 profesor F. Markwardt wyizolowa∏
z krwi pijawki czysty antykoagulant – hirudyn´, hirudyn´, hirudyn´, hirudyn´, hirudyn´, a do czasów dzisiejszych ponad
stu nowych organicznych zwiàzków chemicznych o z∏o˝onej budowie oraz
bardzo po˝àdanych w∏aÊciwoÊciach leczniczych.Zapewni∏o to hirudoterapii
ponowny wzrost zainteresowania przez medyczne oÊrodki naukowe oraz
kliniki przodujàce w stosowaniu pionierskich metod leczenia. Naukowe podej-
Êcie do pijawki i jej dzia∏ania na organizm, da∏o mo˝liwoÊç stworzenia nowej
dziedziny w nauce.

AtrakcyjnoÊç pijawek zmienia∏a si´ w historii medycyny, a obecnie jej
znaczenie z powrotem wzrasta. Coraz cz´Êciej okazuje si´, ˝e tam gdzie
medycyna konwencjonalna sobie nie radzi – z pomocà przychodzà nam pijawki
oraz ich lecznicze zwiàzki wydzielane podczas wysysania krwi. W czerwcu
2004 roku Amerykaƒska Agencja ds. ̊ ywnoÊci i Leków (FDA) dopuÊci∏a pijawki
lekarskie do obrotu w medycynie, uznajàc je za Êrodek leczniczy. Do
hirudoterapii u˝ywa si´ kilkanaÊcie gatunków pijawek, przede wszystkim z
rodziny Hirudinidae. Obecnie wykorzystuje si´ do tego celu tylko i wy∏àcznie
osobniki wyhodowane w sterylnych hodowlach oraz pod sta∏ym nadzorem
weterynaryjnym.
W Polsce w gabinetach najcz´Êciej wykorzystuje si´ trzy podstawowe gatunki
hodowlane oraz ich mieszaƒce krzy˝ówkowe wyhodowane w laboratorium

A dzisiajA dzisiajA dzisiajA dzisiajA dzisiaj coraz cz´Êciej mówi si´ o leczeniu pijawkami równie˝ w obrocie
nielegalnym,czego dowodem by∏a m.in. informacja Radia Rzeszów 13 wrzeÊnia
2013r:
p.t.  „Pijawki-przemytniczy hit”„Pijawki-przemytniczy hit”„Pijawki-przemytniczy hit”„Pijawki-przemytniczy hit”„Pijawki-przemytniczy hit”:
„Pijawki stajà si´ przemytniczym szlagierem koƒczàcego si´ wakacyjnego
sezonu. Ludzie nie zdajà sobie sprawy, ˝e te zwierz´ta sà pod ochronà
i umieszczono je na liÊcie gatunków zagro˝onych wygini´ciem. Chroni je
Konwencja Waszyngtoƒska CITES .
Celnicy przestrzegajà: przemyt tych zwierzàt zagro˝ony jest nawet karà
wi´zienia od 3 miesi´cy do 5 lat. Na terenie dzia∏ania S∏u˝by Celnej w PrzemyÊlu
w konflikt z prawem za sprawà przemycanych pijawek wesz∏o ju˝ kilkoro
obywateli Ukrainy ale w k∏opotach jest tez Polka, która przemyca∏a maÊç z
tych zwierzàt. Tymczasem wraca moda na wykorzystywanie pijawek w me-
dycynie naturalnej. Pomagajà miedzy innymi w leczeniu mia˝d˝ycy, zwyro-
dnienia stawów czy w obni˝aniu. ciÊnienia t´tniczego”.

Aleksander Czarniawy
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43 Mi´dzynarodowy Kongres Historii Farmacji43 Mi´dzynarodowy Kongres Historii Farmacji43 Mi´dzynarodowy Kongres Historii Farmacji43 Mi´dzynarodowy Kongres Historii Farmacji43 Mi´dzynarodowy Kongres Historii Farmacji
Warszawa, wrzesieƒ 2017Warszawa, wrzesieƒ 2017Warszawa, wrzesieƒ 2017Warszawa, wrzesieƒ 2017Warszawa, wrzesieƒ 2017

Jestem bardzo szcz´Êliwa, ̋ e mog´ Paƒstwa zaprosiç na kolejny, 43 Mi´dzyn-Jestem bardzo szcz´Êliwa, ̋ e mog´ Paƒstwa zaprosiç na kolejny, 43 Mi´dzyn-Jestem bardzo szcz´Êliwa, ̋ e mog´ Paƒstwa zaprosiç na kolejny, 43 Mi´dzyn-Jestem bardzo szcz´Êliwa, ̋ e mog´ Paƒstwa zaprosiç na kolejny, 43 Mi´dzyn-Jestem bardzo szcz´Êliwa, ̋ e mog´ Paƒstwa zaprosiç na kolejny, 43 Mi´dzyn-
arodowy Kongres arodowy Kongres arodowy Kongres arodowy Kongres arodowy Kongres Historii Farmacji do Warszawy. To dla nas wielki zaszczytHistorii Farmacji do Warszawy. To dla nas wielki zaszczytHistorii Farmacji do Warszawy. To dla nas wielki zaszczytHistorii Farmacji do Warszawy. To dla nas wielki zaszczytHistorii Farmacji do Warszawy. To dla nas wielki zaszczyt
móc goÊciç historyków farmacji z ca∏ego Êwiata w bardzo szczególnym dlamóc goÊciç historyków farmacji z ca∏ego Êwiata w bardzo szczególnym dlamóc goÊciç historyków farmacji z ca∏ego Êwiata w bardzo szczególnym dlamóc goÊciç historyków farmacji z ca∏ego Êwiata w bardzo szczególnym dlamóc goÊciç historyków farmacji z ca∏ego Êwiata w bardzo szczególnym dla
Polski roku 2017. B´dziemy wówczas obchodzili dwusetnà rocznic´ opubliko-Polski roku 2017. B´dziemy wówczas obchodzili dwusetnà rocznic´ opubliko-Polski roku 2017. B´dziemy wówczas obchodzili dwusetnà rocznic´ opubliko-Polski roku 2017. B´dziemy wówczas obchodzili dwusetnà rocznic´ opubliko-Polski roku 2017. B´dziemy wówczas obchodzili dwusetnà rocznic´ opubliko-
wania (1817 r.) pierwszej polskiej farmakopei - wania (1817 r.) pierwszej polskiej farmakopei - wania (1817 r.) pierwszej polskiej farmakopei - wania (1817 r.) pierwszej polskiej farmakopei - wania (1817 r.) pierwszej polskiej farmakopei -   Pharmacopoea Regni Poloniae  Pharmacopoea Regni Poloniae  Pharmacopoea Regni Poloniae  Pharmacopoea Regni Poloniae  Pharmacopoea Regni Poloniae,,,,,
oraz 70-lecie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którego tradycjaoraz 70-lecie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którego tradycjaoraz 70-lecie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którego tradycjaoraz 70-lecie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którego tradycjaoraz 70-lecie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którego tradycja
wywodzi si´ z powsta∏ego w 1872 r. Warszawskiego Towarzystwa Farma-wywodzi si´ z powsta∏ego w 1872 r. Warszawskiego Towarzystwa Farma-wywodzi si´ z powsta∏ego w 1872 r. Warszawskiego Towarzystwa Farma-wywodzi si´ z powsta∏ego w 1872 r. Warszawskiego Towarzystwa Farma-wywodzi si´ z powsta∏ego w 1872 r. Warszawskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego.ceutycznego.ceutycznego.ceutycznego.ceutycznego.
Nawiàzujàc do tych jubileuszy proponujemy nast´pujàce tematy warszawskie-Nawiàzujàc do tych jubileuszy proponujemy nast´pujàce tematy warszawskie-Nawiàzujàc do tych jubileuszy proponujemy nast´pujàce tematy warszawskie-Nawiàzujàc do tych jubileuszy proponujemy nast´pujàce tematy warszawskie-Nawiàzujàc do tych jubileuszy proponujemy nast´pujàce tematy warszawskie-
go Kongresu:go Kongresu:go Kongresu:go Kongresu:go Kongresu:
1. 1. 1. 1. 1. Zielniki, antidotaria, dyspensatoria i farmakopee: historia, dà˝enia do unifikacjiZielniki, antidotaria, dyspensatoria i farmakopee: historia, dà˝enia do unifikacjiZielniki, antidotaria, dyspensatoria i farmakopee: historia, dà˝enia do unifikacjiZielniki, antidotaria, dyspensatoria i farmakopee: historia, dà˝enia do unifikacjiZielniki, antidotaria, dyspensatoria i farmakopee: historia, dà˝enia do unifikacji
2. Historia organizacji farmaceutycznych2. Historia organizacji farmaceutycznych2. Historia organizacji farmaceutycznych2. Historia organizacji farmaceutycznych2. Historia organizacji farmaceutycznych

Do zobaczenia w Warszawie !Do zobaczenia w Warszawie !Do zobaczenia w Warszawie !Do zobaczenia w Warszawie !Do zobaczenia w Warszawie !

Mi´dzynarodowe Kongresy
Historii Farmacji sà ÊciÊle zwià-
zane z powstaniem w 1926 r.
niemieckiego Stowarzyszenia
Historyków Farmacji Gesellschaft
fur Geschichte der Pharmazie
(GGP).  Jego silna pozycja spo-
wodowa∏a, ̋ e zosta∏o ono uzna-
ne  za organizacj´ konsolidujàcà
ca∏e europejskie Êrodowisko,
choç ruch narodowych stowa-
rzyszeƒ ju˝ zosta∏ zapoczàtko-
wany w 1913 r. we Francji.  Na
poczàtku lat 30. do GGP nale-
˝a∏o ju˝ 42 cz∏onków z 17 kra-
jów. Za g∏ówny cel dzia∏alnoÊci
uznano stworzenie centralnej
biblioteki naukowej, dzia∏alnoÊç
wydawniczà, gromadzenie
zbiorów muzealnych i archiwal-
nych, a tak˝e organizowanie
konferencji naukowych.

Po II wojnie Êwiatowej rozluênione mi´dzynarodowe wi´zi uczonych
zaowocowa∏y stworzeniem struktur krajowych, szczególnie aktywnie w tych
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krajach, które wczeÊniej nale˝a∏y do GGP. W krajach, w których historycy
farmacji nie stanowià Êrodowiska na tyle pr´˝nego i finansowo niezale˝nego,
aby móc stworzyç w∏asne towarzystwo, powsta∏y sekcje historii farmacji przy
krajowych towarzystwach farmaceutycznych. Tak te˝ jest w Polsce.

W 1947 r. na Zjeêdzie niemieckiego stowarzyszenia w Hamburgu podj´to
decyzj´ o przekszta∏ceniu reaktywowanego w 1947 r. IGP w IGGP Interna-
tionale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. Przyj´to nowy statut i po-
trójnà nazw´ Stowarzyszenia w trzech j´zykach – niemieckim, francuskim
i angielskim. Sekretariat IGGP mieÊci si´ w Niemczech i tam te˝ wydawany
jest  –  Biuletyn (od 1990 r. ) pt. „Geschichte der Pharmazie”,  bibliografia (od
1993 r.) „Pharmaziehistorich Bibliographie” oraz czasopismo „Deutsches
Apothekenmuseum”. Zgodnie ze statutem co 2 lata organizowane sà Mi´dzy-
narodowe Kongresy Historii Farmacji podczas których majà miejsce otwarte
Walne Zebrania IGGP. W 1952 r. powsta∏a nowa struktura organizacyjna
zrzeszajàca najwybitniejszych uczonych z ka˝dego kraju – Akademia Historii
Farmacji (Akademie d’Histoire de la Pharmacie).  Zespó∏ ekspertów ma za
zadanie stymulowanie wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Uroczyste posiedzenia
Akademii odbywajà si´ podczas kolejnych Kongresów.

Sekcja Historii Farmacji przy Polskim
Towarzystwie Farmaceutycznym powsta-
∏a w 1956 r. z inicjatywy prof. Roberta
Rembieliƒskiego.  Od 1969 r. dzia∏ajà
sekcje terenowe utworzone przy Oddzia-
∏ach Towarzystwa, a zrzeszone w ogól-
nopolskim Zespole Sekcji Historii Far-
macji. Jako organizacja narodowa jes-
teÊmy cz∏onkiem International Gesell-
schaft für Geschichte der Pharmazie
(IGGP).

Na Kongresie, który odby∏ si´ w Pa-
ry˝u, w 2013 r., w∏adze IGGP,  po wie-
loletnich naszych staraniach, przyzna∏y
organizacj´ Kongresu  2017 – War-
szawie. Jest to wyraz uznania polskiego
Êrodowiska historyków farmacji na are-
nie mi´dzynarodowej.

                     Przewodniczàcy                  Przewodniczàcy
         Zespo∏u Sekcji Historii Farmacji                  Komitetu Organizacyjnego
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego           Kongresu Historii Farmacji
                     Lidia Maria Czy˝          Iwona Arabas
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„PIOSENKA APTECZNEGO MOèDZIERZA”„PIOSENKA APTECZNEGO MOèDZIERZA”„PIOSENKA APTECZNEGO MOèDZIERZA”„PIOSENKA APTECZNEGO MOèDZIERZA”„PIOSENKA APTECZNEGO MOèDZIERZA”

Dêwi´cza∏em, Êpiewa∏em w komnacie na ∏awie,

Gdy m´drzec-alchemik uderza∏ w me wn´trze.

I ból czu∏em t∏uczka i ∏oskot s∏ysza∏em,

Zapachem zió∏ s∏odkich rozbiera∏o mi serce.

Âwiat wtedy by∏ m∏ody,

Gdym Êpiewa∏ weso∏o, niski ton rzucajàc na Êmiertelnych.

Ale czas si´ odwróci∏,

I z∏y omen si´ spe∏ni∏.

Nowy zwyczaj uciszy∏ mój spi˝owy j´zyk.

Nie Êpiewam, nie dzwoni´ jak dawniej bywa∏o,

Gdy d∏oƒ alchemika rozbudza∏a me dêwi´ki.

Trwam wierny i niestety jak lutnia zerwana,

WÊród zmian, które niosà mijajàce wieki.

W. R. Jeeves

(A. Lothian: Some English Bell Founders and their Mortars

Chem, and Drugg. 1958, 169, 75)

T∏um. z j´z. ang. Krystyna Poborska

Zamieszczona w: A. Stabrawa – Moêdzierze aptekarskie w krakowskich

zbiorach muzealnych

Warszawa 1974, s. 3
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