




Biuletyn Informacyjny  
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Farmacja 
Krakowska

KwArtAlnIK, rOK XXI / nr 2 / 2018



wydawca:
© Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel.: (12) 264 25 53; fax: (12) 264 25 09
http://www.oia.krakow.pl
e-mail: biuletyn@oia.krakow.pl

redaguje kolegium w składzie:
dr Barbara Jękot – prezes ORA, e-mail: prezes@oia.krakow.pl
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran – redaktor naczelna, e-mail: duranela@poczta.onet.pl
dr n. farm. Maciej Bilek, e-mail: mbilek@o2.pl
mgr farm. Iwona Dymarczyk, e-mail: idymarcz@cm-uj.krakow.pl
mgr Maciej Kołaczkowski, e-mail: informatyk@oia.krakow.pl
mgr farm. Walenty Zajdel, e-mail: apteka21@op.pl

realizacja wydawnictwa:
Skład:
Oficyna Wydawnicza „Impuls”
30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5
tel./fax: (12) 422 41 80, 422 59 47, 506 624 220  
http://www.impulsoficyna.com.pl
e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl

Projekt okładki: 
Anna M. Damasiewicz

Na okładce: mała waza apteczna, Włochy, Nove, warsztat Pasquale Antonibona, poło-
wa XVIII wieku; zbiory Muzeum Farmacji UJ CM, kolekcja Mateusza B. Grabowskiego, 
emigracyjnego aptekarza z Londynu, przekazana w 1976 roku (nr inw. 5940).
Napis apteczny: UNG AD SCABIE. (Unguentum ad Scabiem) – maść na świerzb, zawie-
rająca związki siarki i rtęci.
Opis: Iwona Dymarczyk 
Fot.: Adam Olszowski

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów
i zastrzega sobie prawo do skrótu, nie odpowiada za treść ogłoszeń.

ISSN 1505-8166

Nakład: 1500 egzemplarzy



3Farmacja KraKowsKa  2 / 2018

spis treści

Informacje bieżące  4

Słowo Prezesa  5

Od redakcji  6

Kalendarium  7

Aktualności  9

Wydarzenia  16

Vademecum kierownika apteki  21

Apteka szpitalna  26

Co aptekarz  wiedzieć powinien  32

Konferencje  41

Nowości wydawnicze  42

Wina antyczne  43

Z żałobnej karty  47

Duszpasterstwo farmaceutów  49

Opieka farmaceutyczna  51

Organizacje aptekarskie  58

Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...  68



Farmacja KraKowsKa  2 / 20184

Informacje bIeżące

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków 
tel.: (12) 264 25 53 
faks: (12) 264 25 09 
e-mail: biuro@oia.krakow.pl 

nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745 

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00 
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30 
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze 
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod 7447 

Prezes 
dr Barbara Jękot pełni dyżury: 
w poniedziałki od 10.00 do 16.45 
w czwartki od 12.00 do 16.45 
w piątki od 10.00 do 12.00 

rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Barbara Zakrzewska pełni dyżur: 
we wtorki od 10.00 do 12.00 

radca prawny OIA 
mgr Janusz Brol pełni dyżur: 
w poniedziałki od 14.00 do 16.45 

wysokość składek członkowskich OIA 
• członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł 
•  emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę 

lub rentę są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświadczenia w biurze OIA 

Zgodnie z powyższą informacją zwracamy uwagę, że tylko po zgłoszeniu w Izbie faktu 
przejścia na emeryturę lub rentę i zaprzestania w związku z tym wykonywania za-
wodu członek Izby może skorzystać ze zwolnienia ze składek. Izba nie ma możliwości 
pozyskania takiej informacji z innych źródeł i do momentu zgłoszenia przez Państwa 
zaprzestania wykonywania zawodu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 
składka jest naliczana, a część należnej składki ustalonej przez Krajowy Zjazd Apte-
karski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
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słowo Prezesa

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy!

„Apteka dla Aptekarza” obchodziła właśnie swoje 
pierwsze urodziny. Na rynku farmaceutycznym można 
dostrzec pozytywne efekty jej wprowadzenia. Zmiany 
w prawie prowadzą do równowagi rynkowej pomiędzy aptekami indywidualny-
mi a sieciowymi. Ustawa w dużej mierze zatrzymała agresywną ekspansję sieci.

Ustawodawca wprowadza nowe zapisy przewidujące surowe konsekwencje 
dla podmiotów naruszających prawo, a więc m.in. tych trudniących się niele-
galnym wywozem leków za granicę. Grozi im nawet całkowita eliminacja z ryn-
ku – zaangażowani w ten proceder nie otworzą już aptek w dotychczasowych 
lokalizacjach, nie uzyskają też nowych zezwoleń na prowadzenie działalności 
aptecznej.

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej w sprawie recept. Określa ono sposób realizacji recept wystawianych 
w postaci elektronicznej i papierowej oraz zakres niezbędnych danych. W isto-
cie rozporządzenie to wprowadziło dużo zamieszania i trudności w interpretacji 
przepisów. Pilnie potrzebne są zmiany w zapisach pozwalające farmaceucie na 
prawidłową realizację recept. 

Ministerstwo pracuje również nad e-receptą i wprowadzeniem opieki far-
maceutycznej w aptekach. Czekają nas duże zmiany i wyzwania w pracy zawo-
dowej. Jestem pewna, że farmaceuci jak zawsze będą przygotowani do nowej 
roli; obawiam się raczej o gotowość i akceptację zmian w środowisku lekarzy 
i pielęgniarek. 

Na razie dużymi krokami zbliżają się wakacje, dlatego pozwalam sobie ży-
czyć Państwu, by były czasem pełnego relaksu i pozwoliły na odzyskanie sił, tak 
by nie zabrakło energii po powrocie do pracy.

Prezes OrA w Krakowie
dr Barbara Jękot
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W marcu opublikowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hur-
towniach farmaceutycznych. Zmiany nie są radykalne. Poszerzono ramowy pro-
gram o wyroby medyczne, suplementy diety i środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz badania kliniczne, do zagadnień z zakresu po-
stępu nauk farmaceutycznych dodano radiofarmację i farmację onkologiczną, 
a do tematyki zdrowia publicznego – edukację związaną z nadużywaniem pro-
duktów leczniczych oraz uzależnieniami od nich. Niestety usunięto szkolenia 
z homeopatii. 

Zwiększył się katalog możliwości dokształcania się przez podnoszenie kwa-
lifikacji w ramach staży lub praktyk realizowanych w zagranicznych ośrodkach 
prowadzących staże dla farmaceutów oraz przez indywidualną prenumeratę 
czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wprowa-
dzono nowy wzór karty szkolenia ciągłego.

Nadal obowiązują dwie kategorie punktów: 50 ze 100 należy zdobyć w dro-
dze prowadzonych przez jednostki szkolące kursów zakończonych testem lub 
w ramach specjalizacji. Zgodnie z oświadczeniem Naczelnej Rady Aptekarskiej 
izby aptekarskie będą honorować wszystkie certyfikaty otrzymane za szkolenia, 
w tym certyfikaty wydane przez wydziały farmaceutyczne po pozytywnym zali-
czeniu testu za kursy prowadzone metodą wykładów za pośrednictwem inter-
netowych programów edukacyjnych. Nasz portal e-dukacja.pl w dalszym ciągu 
daje możliwość zdobywania punktów edukacyjnych na poprzednich zasadach.

W numerze szczególnie polecam: 
• Aktualności – sprawozdanie prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krako-

wie z działalności za 2017 rok wygłoszone w czasie Okręgowego Zjazdu Apte-
karzy; 

• Apteka szpitalna – tekst autorstwa mgr. farm. Walentego Zajdla na temat pro-
jektu wdrożenia opieki farmaceutycznej w szpitalach (cz. 1);

• Vademecum kierownika apteki – omówienie nowych monografii i niektórych 
zmian, jakie wprowadza Farmakopea Polska XI.

redaktor naczelna
Elżbieta rząsa-Duran
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Kalendarium

5.02.2018  Warszawa – spotkanie prezesów okręgowych rad aptekarskich. Udział 
wzięła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

6.02.2018  Warszawa – posiedzenie NRA
8.02.2018  Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
21.02.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu
2–4.03.2018  Targanice k. Andrychowa – Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Kra-

kowie
5.03.2018  Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła 

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot
7.03.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu
8.03.2018  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
14.03.2018  Warszawa – posiedzenie NRA
15.03.2018  Warszawa – spotkanie Prezes ORA w Krakowie dr Barbary Jękot w Mi-

nisterstwie Zdrowia w sprawie dopłat do dyżurów nocnych aptek
15.03.2018  Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
16.03.2018  Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
19.03.2018  Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
20.03.2018  Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
20.03.2018  Kraków – spotkanie w MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięli Wicepre-

zes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński oraz mec. OIA w Krako-
wie Janusz Brol

22.03.2018  Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
22.03.2018  Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie
24.03.2018  Kraków – Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich zorganizowany 

na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM przez PTFarm Oddział Kraków. 
Patronat – OIA w Krakowie. Udział wzięła Sekretarz ORA w Krakowie 
mgr farm. Maryla Lech

24.03.2018  Kraków – msza święta w intencji farmaceutów i pożegnanie dotych-
czasowego duszpasterza farmaceutów małopolskich br. Krzysztofa 
Niewiadomskiego 

29.03.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

4.04.2018  Kraków – szkolenie pracowników biura OIA w Krakowie na temat 
ochrony danych osobowych (RODO)

7.04.2018  Kraków – szkolenie „RODO dla aptek w pigułce”
8.04.2018  Kraków – druga edycja konferencji „Opieka farmaceutyczna od zaraz: 

Pacjent geriatryczny pod opieką farmaceuty”. Organizator meryto-
ryczny: grupa opieka.farm. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krako-
wie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran 

10.04.2018  Kraków – posiedzenie Krakowskiej Rady Zdrowia. Udział wzięła Pre-
zes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot 

10.04.2018  Kraków – wykład dr. Piotra Merksa „Przeglądy lekowe” 
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Kalendarium

12.04.2018  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA 
14–15.04.2018  Zakopane – IV Naukowa Konferencja Firmy Valentis AG 
16.04.2018  Krakow – szkolenie: e-recepta – system zdematerializowanej recepty 

lekarskiej: wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obro-
tu Produktami Leczniczymi 

18.04.2018  Warszawa – szkolenie dla księgowych okręgowych izb aptekarskich 
18.04.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu 
20–22.04.2018  Zabrze – VII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 

Nożnej Halowej
25.04.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu 
26–27.04.2018  Dębica – I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Pływaniu
27–28.04.2018  Warszawa – posiedzenie NRA 

Organizatorzy II Międzynarodowej Konferencji  
Nauk Farmaceutycznych i Medycznych 

serdecznie zapraszają do udziału 
wszystkich zainteresowanych 

bezpieczeństwem biomedycznym człowieka

Konferencja odbędzie się  
w dniach 21–23 września 2018 roku  

w Popradzie na Słowacji

Patronatem honorowym konferencję objął
 Prorektor UJ ds. Collegium Medicum 
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

W skład Komitetu Honorowego weszli:

•  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. UJ dr hab. Jacek Sapa 
•  Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. dr hab. Maciej Małecki 
•  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Tomasz Brzostek 
•  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

prof. dr hab. Janusz Pluta 
•  Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Bliższe informacje na stronie internetowej: 
http://www.icpms-poprad.peryskop.h2.pl 
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aKtualności

Sprawozdanie Prezesa Okręgowej 
rady Aptekarskiej w Krakowie 
z działalności w 2017 roku
wygłoszone na Okręgowym Zjeździe Aptekarzy 
odbywającym się w dniach 2–4 marca 2018 roku 
w targanicach

Szanowni Państwo – Koleżanki i Koledzy!

Mam zaszczyt złożyć sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Krakowie za 2017 rok. Szczegółowe sprawozdania z prac poszczególnych 
organów Izby, komisji, a także funkcyjnych członków ORA stanowią osobne 
dokumenty, które zostały Państwu dostarczone w materiałach zjazdowych. 
W 2017 roku na terenie naszej Izby funkcjonowało 1169 aptek ogólnodostęp-
nych (z czego w mieście Krakowie było 311), 143 punkty apteczne, 43 apteki 
szpitalne, 104 działy farmacji szpitalnej i 2 apteki zakładowe.

Nasza OIA na dzień 31 grudnia 2017 roku liczyła 3382 członków, w tym 
457 to emeryci. Wypisało się 54 farmaceutów, a przybyło nam 144 (111 nowych 
praw wykonywania zawodu; 33 osoby z innych izb). Obserwujemy dużą rotację 
w obrębie poszczególnych izb, gdyż często osoby mieszkające na terenie naszej 
Izby wyjeżdżają na drugi koniec Polski ze względu na większą możliwość zna-
lezienia pracy i wyższe zarobki. Olbrzymia jest też rotacja na stanowiskach kie-
rowników aptek, czego najlepszym dowodem jest to, że w 2017 roku wydaliśmy 
216 opinii odnośnie do rękojmi należytego prowadzenia apteki. 

Prezydium ORA w Krakowie obradowało w okresie sprawozdawczym 
50 razy, przyjęto 396 uchwał, w tym: 
• 216 w sprawie udzielenia rękojmi należytego prowadzenia apteki kandyda-

tom na kierownika apteki ogólnodostępnej; 
• 8 opinii dla osób mających pełnić funkcję kierownika hurtowni farmaceu-

tycznej; 
• 3 w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki; 
• inne uchwały dotyczące spraw bieżących.
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AktuAlności

Prezydium ORA rozpatrywało wnioski farmaceutów dotyczące obniżenia, 
rozłożenia na raty lub umorzenia składek członkowskich. 

Wpłynęło 111 wniosków o stwierdzenie PWZ i tyle dokumentów zostało wyda-
nych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jesteśmy jedną z izb, które najszybciej wy-
dają PWZ. W związku z tym Komisja ds. Stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu, 
Prezydium oraz pracownicy biura OIA zasługują na słowa najwyższego uznania.

ORA, która od poprzedniego Zjazdu liczy 25 osób, obradowała 7 razy. W ob-
radach uczestniczyli również Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
Marcin Kudrzycki, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Barbara 
Zakrzewska i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Stępień. 

Rada podjęła 44 uchwały, w tym o obecnym trzydniowym Zjeździe. Dziewięć 
uchwał dotyczyło przyznania zapomóg w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 
Ponadto przyznano 6 zapomóg dla osób, które zdały egzamin specjalizacyjny. Jeste-
śmy jedyną izbą, która gratyfikuje finansowo magistrów po zdobyciu specjalizacji. 

Dwanaście uchwał dotyczyło dofinansowania imprez, które albo organi-
zowała OIA, albo członkowie Izby brali w nich udział. Udzieliliśmy patronatu 
dla trzech wydarzeń. Podjęto uchwałę o sfinansowaniu kosztów uruchomienia 
nowej strony internetowej OIA i renowacji napisu oraz logo Izby na elewacji 
budynku. Uchwałą nr 1/12/VII na kolejny rok wykupiliśmy polisę na ubezpie-
czenie członków OIA w Krakowie od odpowiedzialności cywilnej. Podkreślam, 
że obejmuje ona wyłącznie osoby regularnie płacące składki członkowskie. 

W dniu 27 marca 2017 roku w tajnym głosowaniu ORA odwołała ze stano-
wiska wiceprezesa Piotra Zająca i powołała na nie Jerzego Jasińskiego. Rada jed-
nogłośnie przyjęła też rezygnację Effioma Uman-Ntuka z członkostwa w Komisji 
ds. Integracji Środowiska Farmaceutycznego. 

Miniony rok obfitował zatem w wiele ważnych dla naszego środowiska wy-
darzeń.

Rok 2017 to projekty 66 rozporządzeń, 24 ustaw, 1 pisma Ministerstwa 
Zdrowia, 1 uchwały Rady Ministrów, 3 zarządzeń Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, które przyszło zaopiniować Komisji ds. Opiniowania Aktów 
Normatywnych. Swoje uwagi do projektów zgłaszały również Komisja ds. Aptek 
Szpitalnych i Komisja Naukowo-Szkoleniowa.

Kluczowym wydarzeniem mijającego roku była nowelizacja prawa farma-
ceutycznego, wprowadzająca regułę nazywaną „Apteką dla Aptekarza”. Pan 
Prezydent podpisał ustawę 25 maja 2017 roku, a zaczęła obowiązywać od 
25 czerwca 2017 roku. Zgodnie z tą zasadą prawo do prowadzenia aptek mają 
wyłącznie farmaceuci lub wybrane spółki prowadzone przez farmaceutów. Re-
gulacja ustaliła limit czterech aptek, jakie mogą posiadać poszczególne podmioty, 
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oraz wprowadziła postulowane od lat kryteria demograficzne i geograficzne 
przy uzyskiwaniu zezwoleń na nowo otwierane placówki. 

W życie weszła także norma pozwalająca odsprzedać leki z likwidowanej ap-
teki innej aptece lub hurtowni. Przyjęte rozwiązania pokazały, że obrany przez 
ustawodawcę kierunek już po kilku miesiącach obowiązywania ustawy okazał 
się słuszny – stabilny poziom cen leków, widoczna równowaga między pod-
miotami i uspokojenie rynku, a także zawodowa i finansowa odpowiedzialność 
farmaceutów za prowadzenie aptek to jej najważniejsze skutki.

Korzystając z okazji, chciałam bardzo serdecznie podziękować osobom, któ-
re pomagały mi w spotkaniach z politykami i innymi przedstawicielami władzy. 
Jestem wdzięczna za ogromne zaangażowanie naszego kolegi Franciszka Krupy 
czy cenne wskazówki Anny Mendrych.

W zeszłym roku odbyło się 16 spotkań w ramach kwartalnych spotkań ap-
tekarzy w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu, podczas których 
omawialiśmy sprawy związane z wdrażaniem nowych rozporządzeń i ustaw 
oraz odpowiadaliśmy na pytania dotyczące bieżących problemów i dylematów. 
Tematy do spotkań są często sugerowane przez naszych farmaceutów. W każdym 
ze spotkań uczestniczył Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Józef 
Łoś, informując o wynikach kontroli w aptekach, uchybieniach, brakach formal-
nych i wyczerpująco odpowiadając na zadawane przez kierowników pytania. Za 
przyjęcie zaproszeń, udział w spotkaniach i merytoryczne wypowiedzi serdecz-
nie dziękuję w imieniu własnym i uczestników zebrań. 

Nasze portale edukacyjne dla farmaceutów e-dukacja.pl i e-farmacja.net da-
lej się rozwijają i są szerzej popularyzowane. W 2017 roku zamieściliśmy pięć 
nowych kursów na punkty twarde i cztery sympozja szkoleniowe Członkowie 
naszej Izby za pośrednictwem portali e-learningowych uzyskali blisko 4,3 tys. 
certyfikatów. Mamy zarejestrowanych ponad 25 tys. użytkowników z całej Pol-
ski, którzy zdobyli ponad 42 tys. certyfikatów. 

Ponadto na terenie naszej ORA byliśmy organizatorami albo współorgani-
zatorami 18 spotkań i szkoleń dla farmaceutów. W siedzibie Izby przy ul. Ko-
bierzyńskiej odbyły się również organizowane przez firmę Kamsoft warsztaty 
poświęcone przygotowaniu programów aptecznych do prawidłowej sprawo- 
zdawczości danych dotyczących recept na leki recepturowe w aptekach oraz 
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 
(ZSMOPL). We współpracy z Okręgowym Sądem Aptekarskim zorganizowali-
śmy szkolenie dla sędziów OIA w Krakowie. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych OIA w Krakowie wspólnie z kancelarią adwokacką przeprowadziła szkole-
nie obejmujące przygotowanie procedury ochrony danych osobowych – politykę 
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bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym wraz ze 
zbiorem dokumentów dla aptek.

Komisja ds. Aptek Szpitalnych zorganizowała trzy konferencje dla farmaceu-
tów szpitalnych.

Ściśle współpracowaliśmy z władzami Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. 
Współpraca przebiegała na kilku płaszczyznach. Odbyliśmy szereg spotkań po-
święconych podniesieniu jakości kształcenia. Skupiliśmy się głównie na facho-
wym poziomie praktyk wakacyjnych i półrocznych praktyk odbywanych w apte-
kach po ukończeniu studiów. Wydawaliśmy opinie osobom proponowanym na 
opiekunów praktyk. Zaproponowaliśmy weryfikację opiekunów stażystów, by 
wyeliminować z procesu dydaktycznego te z aptek i tych opiekunów, którzy nie 
realizują przewidzianych planem programów. 

Zacieśniliśmy współpracę z Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego oraz Ogólnopolską Sekcją Opieki Farmaceutycznej PTFarm 
poprzez wspólne organizowanie konferencji, szkoleń czy posiedzeń naukowych 
na punkty twarde i miękkie. Największym naszym wspólnym przedsięwzięciem 
był zorganizowany w dniach 19–22 września 2017 roku w Krakowie XXIII Na-
ukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Tematem przewodnim 
Zjazdu była „Farmacja w Polsce – perspektywy nauki i rozwoju”. Dla aptekarzy 
praktyków szczególnie ważna była sesja plenarna „Kształcenie w obszarze nauk 
farmaceutycznych”, połączona z panelem dyskusyjnym. Dzięki współpracy 
ORA w Krakowie z Komitetem Organizacyjnym w sesji tej mogli wziąć udział 
farmaceuci niebędący uczestnikami Zjazdu. Zaproszenie do wygłoszenia wykła-
du „Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne” przyjął Wiceprezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Na sesji zaprezentowano również wykłady: 
„Obecne trendy i kierunki kształcenia farmaceutów planowane w najbliższej 
perspektywie”, „Farmacja w Polsce – perspektywy zawodu”, „Nowoczesne for-
my kształcenia podyplomowego i interdyscyplinarność w pracy farmaceuty”. 
Z naszej propozycji udziału w sesji skorzystało 75 aptekarzy. Z pozostałych sesji 
tematycznych ważne dla aptekarzy praktyków były: „Opieka farmaceutyczna 
i prawo farmaceutyczne”, „Praktyczne aspekty zastosowań farmakokinetyki 
w terapii i badaniach nad lekiem – farmacja kliniczna” oraz „Praktyka farma-
ceutyczna”, na której zaprezentowano opracowanie „Oczekiwania farmaceutów 
w zakresie edukacji podyplomowej” przygotowane przez przedstawicieli Na-
czelnej Izby Aptekarskiej.

Współpracowaliśmy też z młodzieżą studiującą zrzeszoną w Kole Młodej 
Farmacji. Tradycyjnie już ufundowaliśmy nagrody za najlepszą pracę magister-
ską, a przedstawiciele Izby zasiadali w jury Konkursu Prac Magisterskich. 
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W ramach projektu „Przyszłość farmaceuty” miałam przyjemność spotkać 
się z krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. 
Przedstawiałam przyszłym członkom naszej Izby zasady jej funkcjonowania 
i role farmaceuty w samorządzie.

Podczas trwających w dniach 17–20 maja 2017 roku na UJ CM warsztatów 
zatytułowanych „Oblicza kariery” starałam się przybliżyć studentom oraz ab-
solwentom UJ CM ideę świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej. 
Zaprezentowałam liczne możliwości: od staży podyplomowych przez kursy spe-
cjalistyczne oraz studia podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych 
do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy.

Współpracowaliśmy, wymienialiśmy poglądy i wspieraliśmy się w działa-
niach z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego. Pod koniec marca 
w Krakowie zawiązało się Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 
do którego weszli przedstawiciele 14 małopolskich organizacji. Inicjatorem była 
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, której też powierzono przewodnictwo 
na okres sześciu miesięcy. 11 października 2017 roku Forum przyjęło wspólne 
stanowisko w sprawie poprawy warunków finansowania w ochronie zdrowia. 
Z ramienia OIA podpis złożyła Wiceprezes Elżbieta Rząsa-Duran.

W lipcu przystąpiliśmy do Małopolskiego Klastra Seniora, który jest dobro-
wolnym porozumieniem przedsiębiorstw, właścicieli gruntów, instytucji finan-
sowych, instytucji kościelnych, instytutów badawczych, szkół, uczelni wyższych, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów publicznych i pry-
watnych, a także osób fizycznych, uczestniczących w programie „Senior 2030”. 
Zaproszenie do Klastra otrzymaliśmy, ponieważ zauważono nas w krakowskim 
programie senioralnym „Długowieczni” pod patronatem Prezydenta Miasta Kra-
kowa. Zaczęliśmy od spotkań z seniorami z dziennych domów opieki społecznej, 
a w planach mamy kluby seniora i centra seniora. W 2017 roku odbyły się cztery 
takie spotkania: w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3 
(„Leki i suplementy diety: czego nie przeczytasz w ulotce”), w Miejskim Cen-
trum Dialogu przy ul. Brackiej („Homeopatia – fakty i mity”), w Aktywizacyjnym 
Klubie Samopomocy przy ul. Bronowickiej 19 („Zioła lecznicze i leki roślinne 
w schorzeniach przewodu pokarmowego”) i w Miejskim Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej przy ul. Sudolskiej 7A („Zioła i leki pochodzenia naturalnego 
w schorzeniach układu moczowo-płciowego”). Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w przygotowaniu spotkań, składam podziękowania za poświęcony czas i osobi-
ste zaangażowanie. Nasza praca została zauważona i doceniona. 

16 czerwca 2017 roku Małopolska po raz dziewiąty obchodziła swoje 
Święto. Uroczysta Gala odbyła w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
Jej gospodarzami byli: Marszałek Jacek Krupa oraz Przewodnicząca Sejmiku 
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Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska. Najbardziej podniosłą chwi-
lą Gali było wręczenie odznaczeń instytucjom i osobom, które w szczególny 
sposób zasłużyły się dla regionu, promując go w Polsce i na świecie. Wśród wy-
różnionych instytucji znalazła się OIA w Krakowie, której przyznano Brązowy 
Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego. Medal przyzna- 
no w uznaniu za wzorowe wypełnianie zadań samorządu zawodu zaufania 
publicznego, w szczególności za dbanie o godność zawodu i jego należyte wy-
konywanie przez małopolskich farmaceutów zgodnie z prawem i zasadą etyki 
oraz deontologii zawodowej, a także za owocną współpracę z samorządem te-
rytorialnym. Miałam zaszczyt, wraz z towarzyszącymi mi Wiceprezesami ORA – 
mgr farm. Elżbietą Rząsą-Duran i mgr. farm. Jerzym Jasińskim, w imieniu Izby 
odebrać medal. 

To nie koniec ważnych uroczystości. 11 października 2017 roku w Warsza-
wie odbyły się zorganizowane przez Naczelną Izbę Aptekarską obchody Ogól-
nopolskiego Dnia Aptekarza, w czasie których zasłużeni działacze samorządu 
aptekarskiego odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i nadawane przez 
Naczelną Radę Aptekarską. Z wielką satysfakcją informuję, że wśród odznaczo-
nych znaleźli się aptekarze z naszej Izby. Brązowe Krzyże Zasługi odebrały Pre-
zes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Maria Baś. Odzna-
czenie honorowe Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymała 
mgr farm. Halina Krzystek-Małecka. Medalami im. prof. Bronisława Koskowskie-
go uhonorowani zostali: mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Barbara Zakrzewska 
oraz mgr farm. Wojciech Stępień. Informacje o wszystkich uroczystościach i wy-
darzeniach zostały publikowane na stronie internetowej Izby, Facebooku oraz 
w naszym biuletynie informacyjnym „Farmacja Krakowska”.

W każdym z czterech numerów biuletynu w ubiegłym roku zamieszczaliśmy 
też wskazówki i porady dotyczące problemów w codziennej pracy w aptece. Po-
dziękowania dla redaktor naczelnej mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran. 

Mamy wśród członków Izby osoby, które przez swoje hobby i zainteresowania 
promują naszą OIA. Jednym z nich jest mgr Krzysztof Kokot. To zwycięzca tego-
rocznej, siódmej edycji konkursu na jednoaktówkę po śląsku. Pierwsze miejsce 
na podium zapewniła mu sztuka 9292, podejmująca tematykę II wojny światowej. 

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez NIA we współpracy z Socie-
dad Española de Farmacia Hospitalaria zakwalifikowano dwie osoby z naszej 
Izby do udziału w szkoleniu w szpitalach uniwersyteckich w Hiszpanii.

Zorganizowaliśmy, współorganizowaliśmy lub dofinansowaliśmy imprezy 
kulturalne, sportowe i integracyjne. 

W ramach naszych spotkań integrujących środowisko tradycyjnie już na 
początku roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się charytatywny 
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Noworoczny Koncert Aptekarzy „Bella Italia”, oceniony jako wielkie wydarzenie 
kulturalne w naszym mieście.

Decyzją organizatorów część wpływu z biletów została przekazana na rzecz 
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii „Cor Aegrum”. Seniorzy zawodu spędzili miły 
wieczór w Pubie Kuranty, gdzie gościł nas krakowski bard Paweł Orkisz.

W maju 2017 roku zorganizowaliśmy II Mistrzostwa Polski Farmaceutów 
w Raftingu i Piknik Rodzinny dla Farmaceutów, ich rodzin i przyjaciół w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji „Kolna”, położonym na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku 
Krajobrazowego. Udział brało 12 załóg. Zawody rozgrywane były w dwóch kate-
goriach: o Puchar Prezesa NRA i o Puchar Prezesa OIA Kraków. 

W dniach 9 maja–5 czerwca 2017 roku odbyła się zorganizowana przez 
naszą Izbę I Pielgrzymka Farmaceutów Krakowskich. Pielgrzymi modlili się 
w Lourdes i Montserrat pod Barceloną. Opiekunem duchowym pielgrzymki był 
nasz kapelan brat Krzysztof Niewiadomski.

Członkowie Izby brali udział w imprezach biegowych: II Biegu na Bagry i – je- 
sienią – II Biegu o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.

24 listopada 2017 roku odbyła się VI edycja Konkursu Nalewek Własnej Re-
ceptury, który tradycyjnie organizujemy wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską i co 
roku nagrody dzielone są sprawiedliwie wśród lekarzy i aptekarzy. Atmosfera kon-
kursu w zabytkowych pomieszczeniach Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagielloń-
skiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie była jak zwykle 
wspaniała. Uczestnicy konkursu i goście byli zauroczeni miejscem, w którym od-
bywał się konkurs, i oczywiście nalewkami. Te ostatnie szybko znikały ze stołów. 

Uczestniczyliśmy w uroczystościach i imprezach wyjazdowych organizowa-
nych przez inne izby: w I Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpej-
skim w Istebnej, VI Mistrzostwach Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 
Nożnej Halowej oraz w VI Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy w Pięk-
nej Górze koło Giżycka, Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Maratonie MTB.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy poświęcają swój czas oraz energię 
pomagając mi i wspierając mnie w podejmowaniu decyzji: członkom Rady, 
Prezydium, Komisjom i Radcom Prawnym. Z wielkim uznaniem odnoszę się do 
pracy pracowników Izby, którzy z cierpliwością i oddaniem przyjmują naszych 
kolegów w biurze.

Mam nadzieję, że w trakcie obrad tegorocznego Zjazdu wytyczymy dalszy 
kierunek i priorytety działań naszej Izby. Czasy są trudne dla aptekarzy i polskie-
go aptekarstwa, ale tylko my możemy coś osiągnąć własną pracą i determinacją 
w dążeniach. Zachęcam do dyskusji nad strategią naszego samorządu.

Prezes OrA w Krakowie 
dr Barbara Jękot
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Konkurs Prac Magisterskich

24 marca 2018 roku odbył się Wydziałowy Etap Konkursu Prac Magisterskich 
2018. Jego organizatorem było Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział 
Kraków.

Swoje prace magisterskie zaprezentowali najlepsi absolwenci Wydziału Far-
maceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i organizacyjnym poziom Konkursu był bardzo 
wysoki. Współorganizatorami imprezy byli Dziekan Wydziału Farmaceutyczne-
go UJ CM, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Krajowa Izba Diagnostów La-
boratoryjnych, a także organizacje studenckie: Samorząd Studentów Wydziału 
Farmaceutycznego UJ CM i Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryj-
nych UJ CM.

Patronem Konkursu było Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej 
Oddział Kraków. Sponsorem głównym została firma ALAB Laboratoria. Konkurs 
wspierały grupa opieka.farm, „Gazeta Farmaceutyczna”, „Medycyna Praktyczna” 
i „Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki”.

Tradycyjnie też OIA w Krakowie ufundowała główną nagrodę dla zwycięzcy 
Konkursu, którą miałam przyjemność wręczyć.

Oficjalne wyniki Konkursu:
• miejsce 1: Alicja Gawalska – Modelowanie molekularne inhibitorów fosfodieste-

razy typu 4 i 7;
• miejsce 2: Jolanta Koterbicka – Ocena możliwości zastosowania formowania 

przyrostowego na drodze stapiania filamentu w Technologii Postaci Leku;
• miejsce 3: Aleksandra Charchut – Badanie stabilności termodynamicznej wy-

branych klonów wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w karierze 

zawodowej.

Sekretarz OrA w Krakowie
mgr farm. Maryla lech
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Biegiem na Bagry 4!

12 kwietnia 2018 roku odbyła się czwarta edycja imprezy „Biegiem na Bagry!”. 
Organizatorzy w tym roku zadbali o wszystko. Była fantastyczna atmosfera 
i 1000 osób chętnych do biegania. Dopisała też pogoda – było ciepło i słonecz-
nie. Na starcie biegu głównego na dystansie 10 km stanęło ponad 600 osób, 
a wśród nich farmaceuci. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie współpraco-
wała w organizacji tej kategorii. Kolejny już raz dobry przykład biegania dał 
prof. dr. hab. Jacek Sapa, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Najlepsze lokaty wywalczyli:

Kategoria Farmaceutki:
1. Aleksandra Baster
2. Ewa Lech
3. Renata Żołnierek

Kategoria Farmaceuci:
1. Kamil Picur
2. Jacek Sapa

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom, którzy ukończyli bieg. 
Serdeczne podziękowania należą się organizatorom za kolejną bardzo dobrze 
przygotowaną sportową imprezę.

Skarbnik OrA w Krakowie
 mgr farm. Małgorzata lelito



Farmacja KraKowsKa  2 / 201818

Wydarzenia

• 

VII Mistrzostwa Polski Okręgowych 
Izb Aptekarskich w Piłce nożnej 
Halowej

W dniach 20–22 kwietnia 2018 roku w Zabrzu Reprezentacja Futsalu Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Krakowie (popularne DRUGony) – w składzie: Tomasz 
Płatek (C), Robert Dudek, Hubert Sarliński, Patryk Kurylak, Konrad Śmietana, 
Dawid Patrzałek, Maciej Krygowski, Wojciech Ślusarczyk, Mateusz Przesór, 
Michał Wojciechowski, Maciej Filipowski, Piotr Knapik oraz trener Karol Czaja 
i Kierownik Drużyny Piotr Zając – brała udział w VII Mistrzostwach Polski Okrę-
gowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. 

Dla naszej drużyny był to już szósty występ w tej imprezie. Po ubiegłorocz-
nym piątym miejscu i sporym niedosycie mieliśmy apetyt na mistrzostwo Polski. 

W piątkowym losowaniu trafiliśmy do grupy B, razem z ubiegłorocznym mi-
strzem – OIA Katowice, brązowym medalistą – OIA Poznań, brązowym medalistą 
sprzed trzech lat – OIA Bielsko-Biała, OIA Kielce oraz debiutantem – OIA Zielona 
Góra.

Zawody rozpoczęły się o 9.00 21 kwietnia. Zgodnie z regulaminem z każdej 
z grup wychodziły cztery drużyny do fazy play-off (1/4, 1/2 i finał), a dzięki 
możliwości rozgrywania meczów równolegle impreza miała się zakończyć oko-
ło 18.30.

W grupie OIA Kraków rozgrywała mecze w następującej kolejności:
• OIA Bielsko-Biała – wynik 4:0, po golach: 2 Mateusz Przesór, 1 Patryk Kurylak, 

1 Wojciech Ślusarczyk;
• OIA Katowice – wynik 2:1 po golach: 2 Mateusz Przesór;
• OIA Poznań – wynik 2:2 po golach: 1 Maciej Filipowski, 1 Michał Wojciechowski;
• OIA Kielce – wynik 3:0 po golach: Michał Wojciechowski, Patryk Kurylak, Kon-

rad Śmietana;
• OIA Zielona Góra – wynik 13:0 po golach: 3 Maciej Filipowski, 3 Wojciech 

Ślusarczyk, 2 Mateusz Przesór, 1 Piotr Knapik, 1 Maciej Krygowski, 1 Hubert 
Sarliński, 1 Konrad Śmietana, 1 Michał Wojciechowski.
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Dzięki zdobyciu 13 punktów do fazy play-off nasza reprezentacja awansowa-
ła z pierwszego miejsca w grupie i grała w 1/4 finału z drużyną OIA Warszawa. 
Po ciężkim meczu DRUGony zwyciężyły 2:0 po golach Macieja Filipowskiego 
i Michała Wojciechowskiego.

Kolejnym przeciwnikiem był zwycięzca ćwierćfinału OIA Łódź – OIA Katowi-
ce, czyli swego rodzaju klasyku. Tym razem lepsi okazali się podopieczni Wikto-
ra Napióry i to oni byli przeciwnikiem DRUGonów w półfinale. Mecz zakończył 
się zwycięstwem krakowian po sprytnym rozegraniu rzutu rożnego, który po 
asyście Macieja Filipowskiego celnym strzałem wykończył Wojciech Ślusarczyk. 
Dzięki temu zwycięstwu DRUGony zapewniły sobie medal, ale jego kolor miał się 
rozstrzygnąć w meczu finałowym z OIA Poznań.

Mecz z Poznaniem stał na wysokim poziomie (mimo siedmiu wcześniej ro-
zegranych spotkań) i widać było, że był to pojedynek dwóch najlepszych tego 
dnia drużyn. W regulaminowym czasie gry było 0:0, więc czekało nas jeszcze 
10 minut emocji. W pierwszej połowie dogrywki bramkarza z Poznania pokonał 
Maciej Filipowski, jednak na 5 sekund przed gwizdkiem poznaniacy wyrównali 
na 1:1 i mecz rozpoczął się od nowa. W drugiej połowie optyczną przewagę miała 
nasza reprezentacja, jednak świetna postawa bramkarza z Poznania i zmęczenie 
nie pozwalały na zmianę rezultatu. Dopiero na 18 sekund przed końcem me-
czu, po rajdzie przez całe boisko, zwycięskiego gola zdobył Wojciech Ślusarczyk 
i wszyscy mogliśmy się cieszyć upragnionym złotem. 

Oprócz zajęcia pierwszego miejsca drużynowo indywidualnie tytuł i statuet-
kę najlepszego zawodnika turnieju otrzymał Maciej Filipowski.

Po raz kolejny OIA Katowice pokazała, jak organizować tego typu wyda-
rzenia na najwyższym poziomie. W tym roku w Mistrzostwach brało udział 
11 reprezentacji okręgowych izb aptekarskich – w kolejności zajętych miejsc: 
OIA Kraków, OIA Poznań, OIA Łódź, OIA Szczecin, OIA Gdańsk, OIA Katowice, 
OIA Bielsko-Biała, OIA Warszawa, OIA Kielce, OIA Bydgoszcz, OIA Zielona Góra, 
czyli ponad 100 grających magistrów farmacji oraz gości z całej Polski. 

Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej są 
największym i prawdopodobnie najbardziej prestiżowym wydarzeniem sporto-
wym w naszej branży. Na pewno na stałe wpisały się w kalendarz imprez spor-
towych organizowanych przez samorząd aptekarzy. 

Kolejne Mistrzostwa w kwietniu 2019 roku w Krakowie!
OIA Kraków MISTRZ! DRUGony MISTRZ!

mgr farm. tomasz Płatek
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I Mistrzostwa Polski Farmaceutów 
w Pływaniu

W dniach 26–27 kwietnia 2018 roku na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dębicy odbyły się I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Pływaniu. 
Organizatorami były Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska razem z Okręgo-
wą Izbą Lekarską w Rzeszowie, ponieważ równolegle odbywały się XIV Mistrzo-
stwa Polski Lekarzy w Pływaniu. 

Na zawody przybyli farmaceuci z całej Polski. Naszą Izbę reprezentowały: 
Agnieszka Danek-Wiśniak, Joanna Knap-Wałczyk, Małgorzata Wyżykowska-
-Wróbel i Krystyna Osiowska. Podczas dwudniowych zawodów odbyło się 
19 konkurencji. Nasze zawodniczki dzielnie walczyły pod okiem mistrzyni olim-
pijskiej Otylii Jędrzejczak – głównego gościa zawodów.

Drużynowo pierwsze miejsce zajęła OIA Kraków, przed gospodarzami 
i Gdańską Okręgową Izbą Aptekarską. Najlepszą pływaczką wśród farmaceutek 
została reprezentantka naszej Izby Agnieszka Danek-Wiśniak. GRATULUJEMY 
wszystkim Paniom!

Pani Krystyna Osiowska, nasza seniorka (76 l.), otrzymała z rąk organizato-
rów specjalną nagrodę.

Szczególne podziękowania należą się organizatorom – POIA, a przede 
wszystkim Pani Prezes Lucynie Samborskiej – za perfekcyjnie przygotowaną 
imprezę sportową, jak również za I Międzynarodową Konferencję Lekarzy i Far-
maceutów, która odbyła się w kolejnym dniu po zawodach.

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito
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Farmakopea Polska

W grudniu 2017 roku ukazało się nowe, kumulatywne XI wydanie Farmakopei 
Polskiej. FP XI 2017 zawiera polską wersję wszystkich materiałów opublikowa-
nych w części podstawowej Farmakopei Europejskiej 9.0, w Suplementach 9.1 
i 9.2, a także działy narodowe, tj. nieposiadające odpowiedników w Ph.Eur.1 

Wydanie XI obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku. Jest trzytomowe i obejmuje 
następujące działy: „Teksty wprowadzające”; „Teksty podstawowe”; „Mono-
grafie ogólne”; „Monografie ogólne postaci leku”; „Monografie produktów spe-
cjalistycznych”; „Monografie szczegółowe szczepionek stosowanych u ludzi”; 
„Monografie szczegółowe szczepionek do użytku weterynaryjnego”; „Monogra-
fie szczegółowe surowic odpornościowych stosowanych u ludzi”; „Monografie 
szczegółowe surowic odpornościowych do użytku weterynaryjnego”; „Monogra-
fie szczegółowe preparatów radiofarmaceutycznych i materiałów wyjściowych 
do preparatów radiofarmaceutycznych”; „Monografie szczegółowe nici chirur-
gicznych stosowanych u ludzi”; „Monografie szczegółowe nici chirurgicznych do 
użytku weterynaryjnego”; „Monografie szczegółowe substancji i przetworów ro-
ślinnych”; „Monografie preparatów homeopatycznych”; „Monografie szczegóło-
we” (A–Z); „Monografie narodowe”; „Wykaz dawek”; „Wykaz substancji bardzo 
silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających” (wykazy A, 
B i N), który zastępuje wykazy opublikowane w FP X; „Zmiany i uzupełnienia do 
Farmakopei Polskiej”.

Obecne wydanie możliwe jest też do nabycia w wersji elektronicznej.
Dla aptek ogólnodostępnych i szpitalnych wykonujących leki recepturowe 

szczególnie ważny jest zawarty w tomie 3 dział „Monografie narodowe”, w któ-
rym zamieszczono monografię ogólną Leki sporządzane w aptece. Jak zaznaczo-
no, „monografia publikowana jest w celach informacyjnych, a zawarte w niej 
wytyczne mają charakter wskazówek dotyczących stosowania dobrej praktyki 
przy sporządzeniu preparatów farmaceutycznych w aptekach ogólnodostęp-
nych i szpitalnych”.

1  Farmakopea Polska, http://urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/farmakopea/farmakopea-polska, 
dostęp: 15.05.2018.
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W części 1 monografia zawiera „Wskazówki ogólne dotyczące dobrej prakty-
ki sporządzania leków w aptece”. Mimo że przygotowywanie preparatów farma- 
ceutycznych w warunkach aptecznych różni się od produkcji przemysłowej, 
w której obowiązują zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w aptece po-
winien również funkcjonować system zapewnienia jakości. Autorzy przenieśli 
na ten grunt wiele elementów z zasad dobrej praktyki produkcyjnej.

Zaleca się wprowadzić praktykę analizy ryzyka przed sporządzeniem prepa-
ratów farmaceutycznych, czyli ocenić:
• czy nie występują niezgodności recepturowe;
• czy nie są przekroczone dawki maksymalne;
• czy substancje czynne wchłaniają się z preparatu zgodnie z zaleconym celem 

i drogą podania;
• czy użyte substancje mogą mieć działania niepożądane (wywoływać reakcje 

alergiczne, podrażnienia lub niepożądaną reakcję organoleptyczną u pacjenta). 
Zaleca się wdrożenie systemu zapewnienia jakości, na który będą się skła-

dać: opracowanie procedur i instrukcji, przeszkolony personel, wprowadzenie 
nadzoru farmaceuty nad czynnościami wykonywanymi przez technika, wyzna-
czenie spośród farmaceutów wykonujących preparaty farmaceutyczne osoby 
odpowiedzialnej za czuwanie nad funkcjonowaniem tego systemu (Osoba Od-
powiedzialna).

Do obowiązków Osoby Odpowiedzialnej będą należeć w szczególności: 
• opracowanie i nadzorowanie systemu zapewnienia jakości;
• wycofywanie z użycia substancji i opakowań niespełniających wymagań odpo-

wiedniej jakości; 
• zatwierdzanie i wdrażanie właściwych procedur;
• okresowy przegląd raportów wykonania preparatów;
• ustalanie harmonogramu szkoleń oraz innych działań (przeglądy wyposaże-

nia, kalibracje przyrządów pomiarowych, kontrole i kwalifikacje urządzeń);
• ustalanie okresu przydatności do użycia sporządzanych w preparatów;
• stałe poszarzanie swojej wiedzy przez uczestnictwo w kształceniu ciągłym 

i studiowanie piśmiennictwa fachowego. 
Zaleca się prowadzić odpowiednią dokumentację, obejmującą m.in. opisy 

procedur (przygotowanie pomieszczeń i wyposażenia, etapy sporządzania pre-
paratów), instrukcje (dotyczą sposobów wykonania poszczególnych czynności) 
i raporty określane jako protokoły rejestrujące sposób sporządzania leku.

Miejsce sporządzania leku powinno być odpowiednio zaprojektowane 
i przygotowane. Zaleca się też rozdzielenie obszarów, w których wykonuje się 
różne postaci leków. Należy wydzielić miejsca do przechowywania sprzętu, ma-
teriałów i surowców.
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Sprzęt i utensylia do sporządzania preparatów farmaceutycznych powinny 
być odpowiednio zaprojektowane, dobrane i rozmieszczone. Przed pracą należy 
sprawdzić ich sprawność, a po użyciu odpowiednio oczyścić. Urządzenia zauto-
matyzowane powinny być poddawane kontroli i kalibracji.

Składniki powinny spełniać wymogi farmakopealne i być dostarczane z cer-
tyfikatem analitycznym, który podlega archiwizacji. 

W monografii określa się też, jak należy dobierać pojemniki na leki receptu-
rowe i jak kontrolować sporządzony lek. 

Nowością jest obowiązek ustalenia okresu przydatności do użycia, po którym 
lek nie powinien być przyjmowany przez pacjenta. 

Część 2 monografii dotyczy sporządzania preparatów niejałowych. Zawiera 
informacje ogólne na temat ich przygotowania i kontroli, zasady ustalania okre-
su przydatności do użycia oraz przedstawia sposoby wykonania różnych postaci 
leków: płynnych (roztwory, zawiesiny, emulsje), preparatów półstałych (maści 
typu zawiesiny, żele hydrofilowe) i stałych (proszki, czopki). 

Część 3 została poświęcona preparatom jałowym. We wstępie określono 
m.in., jakie preparaty jałowe przygotowuje się w aptece, wymieniono metody 
ich sporządzania, podano przykłady specyficznych czynników ryzyka dla po-
szczególnych rodzajów preparatów. Zdefiniowane zostały terminy związane 
z produkcją jałową (filtry HEPA, filtry wyjaławiające, komora bezpieczeństwa 
biologicznego, loża aseptyczna z nawiewem laminarnym, miejsce krytyczne, 
obszar czysty, okres przydatności do użycia, postepowanie aseptyczne, strefa 
krytyczna, strefa buforowa, śluzy, środek dezynfekcyjny i/lub antyseptyczny, 
sterylizacja końcowa). Określono odpowiedzialność personelu oraz szeroko 
opisano zasady zachowania i kontroli czystości w obszarach przeznaczonych 
do przyrządzania preparatów jałowych (klasy czystości, czynności wykonywa-
ne w kontrolowanych obszarach czystości, czyszczenie i dezynfekcja, kontrola 
obszarów czystych). Opisano zasady postępowania aseptycznego, proces spo-
rządzania preparatów jałowych (ocena ryzyka, materiały i urządzenia, zasady 
sporządzania preparatów pozajelitowych, metody sterylizacji, badanie jałowo-
ści) i zasady ustalania okresu przydatności do użycia.

Część 4, zatytułowana „Cytostatyki i inne leki niebezpieczne”, zawiera wy-
tyczne co do prawidłowego i bezpiecznego sporządzania tych preparatów. 
W opracowaniu uwzględniono zarówno zasady gwarantujące przygotowanie 
leku o odpowiedniej jakości, jak i środki bezpieczeństwa dla personelu (w tym 
indywidualne środki ochrony, metody sporządzania, przechowywanie, trans-
port, postępowanie z odpadami). Określono ramowe zasady organizacji i funk-
cjonowania pracowni leku cytotoksycznego.
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Część 5 („Preparaty do oczu”) przedstawia metody sporządzania preparatów 
do oczu (krople do oczu, roztwory do oczu, półstałe preparaty do oczu), możli-
wości stosowania substancji pomocniczych (izotonizujące, środki konserwujące, 
substancje buforujące, zwiększające lepkość), zalecane opakowania, określenie 
przydatności preparatów ocznych do użycia, metody kontroli.

W praktyce aptecznej bardzo ważny jest „Wykaz dawek” (FP XI 2017, s. 4475– 
–4534), obejmujący dane: nazwa substancji, droga podania, dawki zwykle stoso-
wane (zalecane) jednorazowe i dobowe, dawki maksymalne jednorazowe i dobo-
we oraz działanie i/lub zastosowanie. Zastępuje on wykaz dawek opublikowany 
w FP X. 

Co nie przystaje do obowiązującego prawa:
• brak umocowania prawnego dla terminu „zasady dobrej praktyki sporządza-

nia leku” (nie ma takiego pojęcia w obowiązujących aktach prawnych);
• brak w obowiązującym ustawodawstwie pojęcia Osoby Odpowiedzialnej – ta-

kie kompetencje ma obecnie kierownik apteki;
• wprowadzenie nadzoru nad pracą technika, podczas gdy w ramach swoich 

uprawnień zawodowych ma on ustawowo zagwarantowaną możliwość spo-
rządzania leków recepturowych;

• wymogi dotyczące etykiety nie są tożsame z wymogami określonymi w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia2.

Co wydaje się trudne do wdrożenia, szczególnie w aptece ogólnodostępnej 
z małą liczbą personelu:
• wyznaczenie Osoby Odpowiedzialnej, która sprawowałaby nadzór nad syste-

mem zabezpieczenia jakości leku i procesu jego wykonywania; 
• opracowanie procedur i instrukcji (powinny zostać sporządzone schematy, 

np. przez jednostki szkolące na bazie literatury z zakresu receptury aptecz-
nej);

• wydzielenie pomieszczeń na różnego rodzaju formy leków; 
• archiwizowanie certyfikatów analitycznych surowców farmaceutycznych – 

surowce są dostarczane z hurtowni farmaceutycznych od wytwórców posia-
dających dopuszczenia do obrotu. 

Należy jednak mieć świadomość, że Farmakopea nie jest aktem prawnym. 
Obowiązujące akty prawne określają zasady stosowania w Polsce wymagań 
farmakopealnych. Obecnie oznacza to, że w każdym przypadku, gdy ustawa lub 
rozporządzenie odwołuje się do zgodności z Farmakopeą, to rozumiemy przez to  
FP XI 2017.

2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawo-
wych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. nr 187, poz. 1565).
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Na zakończenie muszę podkreślić, że niniejsza informacja jest bardzo dużym 
skrótem. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z materiałem źródłowym.

mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

Odniesienia do Farmakopei w obowiązujących aktach prawnych:

•  osoba sporządzająca lek recepturowy ma obowiązek zmniejszyć 
ilość surowca farmaceutycznego w składzie leku recepturowego do 
wielkości określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli dawka mak-
symalna jest dla tego surowca ustalona, lub ze składu oraz sposobu 
użycia podanego w recepcie wynika, że nastąpiło przekroczenie 
dawki maksymalnej, a wystawiający receptę nie uczynił adnotacji 
o konieczności zastosowania dawki wskazanej w składzie leku3; 

•  surowce farmaceutyczne i postać leku recepturowego muszą speł-
niać wymagania określone w Farmakopei Polskiej lub Farmakopei 
Europejskiej, lub innych odpowiednich farmakopeach uznawanych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej4; 

•  lek recepturowy może być sporządzony i wydany w tej samej 
aptece, na podstawie odpisu recepty lekarskiej, jeżeli nie zawiera 
w swoim składzie surowców farmaceutycznych będących środkami 
bardzo silnie działającymi, silnie działającymi, środkami odurzają-
cymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami grupy I-R5;

•  dopuszcza się sporządzenie i wydanie leku recepturowego na pod-
stawie odpisu recepty, zawierającego w swym składzie surowiec 
farmaceutyczny silnie działający, jeżeli przepisana dawka dzienna 
lub jednorazowa nie przekracza maksymalnej dawki dziennej lub 
jednorazowej6;

•  leki apteczne sporządzane są w aptece na podstawie przepisu przy-
gotowania zawartego w Farmakopei Polskiej lub farmakopeach 
uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej7.

3  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania 
z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 493),  
§ 3 ust. 1 pkt 4.

4  Ibidem, § 3 ust. 2.
5 Ibidem, § 4 ust. 1. 
6  Ibidem, § 4 ust. 2.
7  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawo-

wych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. nr 187, poz. 1565), § 6 ust. 1 pkt 2.
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Projekt wdrożenia opieki 
farmaceutycznej w szpitalach cz. 1

Opieka farmaceutyczna to udokumentowany proces, w którym farmaceuta, 
współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami 
innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmako-
terapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia 
pacjenta (ustawa o izbach aptekarskich1).

Z danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na dzień 
31 grudnia 2017 roku zawartych w rejestrze aptek wynika, że działało wów-
czas 597 aptek szpitalnych i zakładowych. W zakładach opieki zdrowotnej 
w 2016 roku funkcjonowało 926 działów farmacji szpitalnej. Według szacunków 
w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej zatrudnionych było około 
1700 farmaceutów (dane CSIOZ, 2016).

Obecnie model świadczonych w szpitalach usług farmaceutycznych w znacz-
nym stopniu koncentruje się na zagadnieniach związanych z zapewnieniem 
dostępności do farmakoterapii przy wykorzystaniu zarówno leków gotowych, 
jak i sporządzanych na potrzeby pacjenta oraz na kwestiach jakości i bezpieczeń-
stwa produktów leczniczych. Zwiększa się udział farmaceutów w zapewnieniu 
dostępu do bezpiecznych wyrobów medycznych. Odpowiadają za przygotowa-
nie procedur oraz instrukcji postępowania z lekiem i wyrobem medycznym na 
oddziałach szpitalnych, a ponadto są niezbędni przy tworzeniu systemów zarzą-
dzania jakością w szpitalu.

Aspekty związane z bezpośrednim udziałem w procesie terapeutycznym nie 
są na dużą skalę realizowane w polskich aptekach szpitalnych. Dotyczy to takich 
usług farmaceutycznych jak opieka farmaceutyczna i usługi farmacji klinicznej. 
Pośród wielu przyczyn takiego stanu rzeczy bezsprzecznie można wyróżnić 
problemy z niedostateczną liczebnością personelu fachowego, który mógłby 
realizować zadania związane ze świadczeniem usług kognitywnych na rzecz 
pacjentów szpitali. Pozostałe czynniki to kwestie związane m.in. ze sposobem 

1  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 1991 r. nr 41, poz. 179).
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systemowej organizacji opieki farmaceutycznej, edukacją personelu fachowego 
w zakresie metod świadczenia usług kognitywnych, relacjami i podziałem kom-
petencji pomiędzy zawodami medycznymi (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci).

Nie bez znaczenia dla niewystarczającego wykorzystania farmaceutów 
w procesie leczenia szpitalnego są warunki niezbędne do świadczenia usług w za-
kresie hospitalizacji stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie wyma- 
ganie posiadania odpowiednio licznej kadry i właściwego wyposażenia apteki 
szpitalnej nie jest dostatecznie punktowane i wyceniane. 

Doświadczenia krajów Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Kanady 
oraz Australii jednoznacznie potwierdzają zysk z wdrożenia kompleksowych 
usług farmaceutycznych w szpitalu, w tym usług opieki farmaceutycznej. Korzy-
ści te widoczne są zarówno w wymiarze finansowym, jak i w wartościach mo-
netarnie niemierzalnych, takich jak poprawa jakości życia. Zyski finansowe są 
wynikiem racjonalizacji gospodarki lekowej, minimalizacji ryzyka związanego 
z użyciem leków, jak również zmniejszenia ilości błędów lekowych i powikłań 
farmakoterapii. W odniesieniu do polityki antybiotykowej efektem mierzalnym 
są poziom i struktura konsumpcji antybiotyków oraz stopień identyfikacji szcze-
pów opornych, które korelują ze skutecznością prowadzonej antybiotykoterapii 
i skutkują m.in. skróceniem czasu hospitalizacji.

1. Cel

Do głównych celów wdrożenia opieki farmaceutycznej zalicza się: 
• zmniejszenie ilości błędów lekowych; 
• zmniejszenie ilości powikłań farmakoterapii (działania niepożądane, inter- 

akcje);
• poprawa jakości i bezpieczeństwa farmakoterapii;
• poprawa efektywności farmakoterapii dzięki modyfikacji postaw pacjentów 

(compliance, adherence, concordance);
• optymalizacja farmakoekonomiczna użycia leków w szpitalach. 

Tabela 1.  Możliwe do zastosowania narzędzia oceny efektu  
(dotyczy pacjentów włączonych do programu pilotażu)

Cel Stan przed objęciem 
pilotażem opieki 
farmaceutycznej

Stan w trakcie realizacji pilotażu 
opieki farmaceutycznej

1.  Zmniejszenie ilości 
błędów lekowych

•  retrospektywna analiza 
zleceń lekarskich w za-
kresie farmakoterapii;

•  wywiad z pacjentem

•  bieżąca weryfikacja błędów 
lekowych na podstawie ciągłej 
i systematycznej analizy zleceń
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Cel Stan przed objęciem 
pilotażem opieki 
farmaceutycznej

Stan w trakcie realizacji pilotażu 
opieki farmaceutycznej

2.  Zmniejszenie ilości 
powikłań farmako-
terapii (działania 
uboczne, interakcje)

•  retrospektywna analiza 
zleceń lekarskich w za-
kresie farmakoterapii;

•  analiza liczby i przyczyn 
przyjęć do szpitala;

•  wywiad z pacjentem, 
zwłaszcza w kontek-
ście pojawiania się 
w przeszłości objawów, 
które pacjent wiąże 
z przyjmowanymi lekami

•  bieżąca analiza zleceń lekarskich;
•  analizowanie liczby i przyczyn 

przyjęć do szpitala, zwłaszcza 
pobytów nieplanowych (niezwią-
zanych z przyjętym protokołem 
terapeutycznym);

•  wywiad z pacjentem, szczególnie 
w kontekście występowania 
objawów, które pacjent wiąże 
z przyjmowanymi lekami; 
weryfikacja występowania NDL 
związanych z przyjmowaniem zle-
conych leków (głównie kategoria 
„często” z ChPL)

3.  Poprawa jakości 
i bezpieczeństwa 
farmakoterapii

•  określenie stanu „zero” na 
podstawie analizy danych 
z punktów 1 i 2

•  monitorowanie stanu pacjenta 
za pomocą standardowych 
wskaźników charakterystycznych 
dla każdego z obszarów działania 
opieki farmaceutycznej, np. onko-
logia: PFS, stan pacjenta zgodnie 
z ECOG; żywienie: systematyczna 
ocena stanu odżywienia (np. NRS), 
analiza długości pobytu pacjenta 
w szpitalu; antybiotykoterapia: 
ilość stosowanych terapii empi-
rycznych vs. celowanych, iden-
tyfikacja antybiotykooporności 
u danej grupy pacjentów, częstość 
występowania ciężkich powikłań 
po aminoglikozydach i wanko-
mycynie, częstość występowania 
zakażeń Clostridium difficile;

•  monitorowanie wskaźnika QOL 
w oparciu o standaryzowane testy 
(np. WHOQOL-BREF)

4.  Poprawa efektyw-
ności farmakoterapii 
dzięki modyfikacji 
postaw pacjentów  
(compliance, 
adherence, 
concordance)

•  ustalenie dotychczasowe-
go poziomu stosowania 
się do zaleceń w drodze 
usystematyzowanego 
wywiadu (ankiety) z pa- 
cjentem, zawierającego 
m.in. pytania o zlecony 
przez lekarza schemat 
dawkowania (zrozumie- 
nie i zapamiętanie zale- 
cenia), analizę ilości 
leków, które nie zostały 

•  działania informacyjne polegające 
na wyjaśnieniu schematu dawko-
wania i konieczności systematycz-
nego zażywania leków;

•  analiza stosowania się pacjenta do 
zaleconego przez lekarza schema-
tu dawkowania, np. przeliczenie 
pozostałych tabletek, analiza 
wpisów w dzienniczku pacjenta 
(jeżeli będzie on narzędziem 
wykorzystywanym w pilotażu);

Tabela 1. Możliwe do zastosowania narzędzia oceny... cd.
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wykorzystane od 
ostatniego zlecenia, 
analizę realizacji recept 
wypisanych przez lekarza

•  wywiad na temat wykupienia 
leków dodatkowych zleconych 
przez lekarza na recepcie do aptek 
ogólnodostępnych

5.  Optymalizacja 
farmakoekonomiczna 
użycia leków  
w szpitalach

•  retrospektywna analiza 
leków stosowanych 
w przeszłości u monitoro-
wanych pacjentów;

•  analiza uwzględniająca 
koszt przeszłej terapii, 
jak również koszt terapii 
w korelacji do liczby dni 
jej prowadzenia

•  bieżąca analiza kosztów leków 
stosowanych przez pacjentów 
w korelacji z czasem trwania 
terapii

2. narzędzia

Sprawowanie opieki farmaceutycznej w szpitalu powinno się opierać na ogólnie 
zdefiniowanych narzędziach opieki farmaceutycznej:
1. Włączenie farmaceutów szpitalnych w proces opieki nad pacjentem jako człon-

ków zespołu terapeutycznego i/lub niezależnych konsultantów do spraw 
farmakoterapii.

2. Systemowa organizacja procesu koncyliacji lekowej rozumianej jako formal-
ny proces uzgadniania listy leków, w ramach którego personel medyczny 
prowadzi dialog z pacjentem oraz między sobą w celu zapewnienia dokład-
nych i pełnych informacji o farmakoterapii podczas przekazywania opieki 
nad pacjentem. Proces ten obejmuje każdego pacjenta i personel medyczny 
na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej.

3. Przegląd lekowy (medication use review), rozumiany jako zebranie informacji 
o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta (Rx, OTC, suplementy diety) 
i analiza tych informacji w celu wykrycia problemów lekowych oraz oceny 
prawidłowości stosowania leków. Uzyskane wnioski służą do stworzenia 
raportu dla lekarza prowadzącego, w którym znajdują się informacje o wy-
krytych problemach lekowych i schemacie użytkowania leków przez pacjenta 
oraz propozycja rozwiązań mających na celu ułatwienie terapii w przyszłości.

4. Wdrożenie systemu indywidualnego przygotowania dawek leków dla pa-
cjenta w połączeniu z kontrolą stosowanej farmakoterapii (leki stosowane 
pozajelitowo, np. antybiotyki, leki przeciwgrzybiczne, leki biologiczne, leki 
cytotoksyczne, jak również dawki leków doustnych).

5. Działania skierowane na edukację pacjenta, zmierzające do poprawy jego 
współpracy z personelem i stosowania się do zaleceń lekarskich (np. doradztwo  
farmaceutyczne w zakresie sposobu przyjmowania leków, stworzenie ulotek 
informacyjnych dla pacjentów).
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3. Proponowane obszary działania
W ramach pilotażu opieki farmaceutycznej w szpitalach konieczne byłoby wska-
zanie obszarów terapeutycznych, w których będzie się on odbywać. Niezbędne 
jest wyznaczenie grup pacjentów, do których skierowane będą nowe usługi. Pro-
gram opieki farmaceutycznej powinien być szczegółowo opisany i dostosowany 
do potrzeb każdej ze zdefiniowanych grup. Nieodzownym składnikiem progra-
mu pilotażu usług kognitywnych w szpitalach powinny być narzędzia umożli-
wiające rzetelną i obiektywną ocenę prowadzonych interwencji. Narzędzia 
oceniające muszą być modelowane z uwzględnieniem specyfiki grupy pacjentów 
objętej opieką farmaceutyczną.

Założenia pilotażu powinny uwzględniać możliwości szpitali chcących wziąć 
udział w programie. Właściwe wydaje się rozwiązanie polegające na tym, że 
szpital samodzielnie decyduje o włączeniu się w pilotaż w jednym lub więcej 
z proponowanych obszarów.

Proponowane obszary pilotażu:
1. Terapia żywienia parenteralnego i enteralnego przez dostępy żywieniowe 

wraz z prowadzoną jednocześnie farmakoterapią.
2. Chemioterapia.
3. Antybiotykoterapia.
4. Terapia chorych geriatrycznych.

4. Proponowane działania szczegółowe
W ramach zaproponowanych wyżej obszarów potrzebne byłoby wdrożenie 

rozwiązań zdefiniowanych w punkcie 3, jak również metod dedykowanych dla 
danej grupy pacjentów:
1. Terapia żywieniowa:

• kontrola i weryfikacja proponowanej terapii żywieniowej;
• wykonanie dedykowanych mieszanek żywieniowych;
• udział w ocenie stanu pacjenta i odpowiedzi na zastosowane leczenie ży-

wieniowe;
• składanie propozycji modyfikacji terapii żywieniowej;
• kontrola prowadzonej farmakoterapii ze szczególnym uwzględnieniem 

postaci leku:
– interakcje lek – stosowana dieta enteralna, 
– weryfikacja leków pod kątem możliwości podawania przez zgłębnik, 

m.in. profil uwalniania substancji czynnej, możliwość zniszczenia postaci 
leku przez mikronizację stałych formulacji doustnych,
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– formułowanie zaleceń z zakresu farmakoterapii, pomoc w identyfikacji 
preparatów handlowych o formulacji możliwej do zastosowania u pa-
cjentów leczonych enteralnie.

2. Chemioterapia
Proponowana koncepcja realizacji pilotażu opieki farmaceutycznej w grupie 
pacjentów onkologicznych zakłada, że apteka szpitalna samodzielnie przygoto-
wuje indywidualne dawki leków cytotoksycznych dla pacjentów oraz wdrożony 
jest system farmaceutycznej kontroli i weryfikacji zlecanych dawek.

mgr farm. walenty Zajdel

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2018–2019 Wydział Farmaceutyczny UJ CM 
otwiera nowy kierunek studiów – Drug Discovery and Development 
(DDD). DDD to prowadzone wyłącznie w języku angielskim, dwulet-
nie studia uzupełniające, których absolwent uzyskuje tytuł magistra. 
Wykładowcami są zarówno nauczyciele akademiccy, jak i – przede 
wszystkim – praktycy zaangażowani w badania nad lekiem na różnych 
etapach jego rozwoju. Studia dla obywateli polskich są bezpłatne 
i dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, pozwalają-
cych na rozpoczęcie lub kontynuowanie kariery zarówno w działach 
badawczo-rozwojowych firm farmaceutycznych, jak i niezależnych 
organizacjach wspomagających prace nad lekiem.

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie 
http://www.ddd.farmacja.cm.uj.edu.pl/. Ze względu na specyfikę stu-
diów – nacisk na rozwiązywanie problemów, projekty laboratoryjne, 
pracę w małych grupach, nauczanie oparte o dyskusję kluczowych 
zagadnień, omawianie przykładów – liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy!
dr hab. Marcin Kołaczkowski, prof. UJ
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Co aptekarz wiedzieć powinien

Jaka przyszłość czeka  
napoje energetyczne?

Czytelnicy internetowych portali branżowych, zarówno przemysłu spożywcze-
go, jak i farmaceutycznych, od blisko dwóch lat emocjonują się kolejnymi wpisa-
mi dotyczącymi napojów energetycznych, poczynając od informacji o oburzają-
cym sposobie reklamowania tych produktów, przez wiadomości o szkodliwym 
wpływie na układ nerwowy osób młodych, kończąc na pierwszych podejmowa-
nych w Sejmie próbach uregulowania rynku tzw. energetyków. Wszyscy zainte-
resowani tematyką napojów energetycznych z pewnością przyznają, że nie ma 
bardziej kontrowersyjnej grupy środków spożywczych niż napoje energetycz-
ne. Dodajmy – kontrowersyjnej i popularnej: statystyki mówią bowiem, że aż 
68% nastolatków i 18% dzieci w wieku szkolnym spożywa napoje energetyczne 
regularnie, a aż 25% nastolatków konsumuje w ciągu jednego dnia nawet trzy 
puszki tych środków spożywczych! Zatem za w pełni słuszną i godną uznania 
należy uznać inicjatywę posłanek Lidii Gądek oraz Ewy Kołodziej zmierzającą do 
uregulowania rynku napojów energetycznych w Polsce. To pierwsze tego typu 
działania w naszym kraju. Przekonujące słowa posłanek przytoczył m.in. portal 
Rynek Aptek: „w Polsce sprzedaje się 110 mln litrów napojów energetyzujących 
rocznie. Z tego blisko 10 mln litrów wypijają dzieci i młodzież. 250 ml »energe-
tyka« to tyle, co filiżanka mocnej kawy. Nie jest to dawka odpowiednia dla mło-
dych ludzi, a tym bardziej dla dzieci. Potwierdzają to liczne badania naukowe. Co 
gorsza, spożywanie energy drinków może przeistoczyć się w uzależnienie”. To 
samo źródło przekazało także obszerny wywód autorek omawianej inicjatywy 
dotyczący negatywnych konsekwencji zdrowotnych stosowania napojów ener-
getycznych: „napoje energetyczne kuszą na sklepowych półkach kolorowymi 
opakowaniami. Nader często reklamowane są jako źródło witamin i nadludzkiej 
mocy. Są słodkie i smaczne. Wypicie »magicznego napoju« ma być sposobem na 
stres, klasówkę, kolokwium czy zmęczenie. Energy drink ma rzekomo poprawiać 
kondycję fizyczną i psychiczną, powodować wzrost koncentracji, poprawiać 
czujność i nastrój. Społeczna świadomość szkodliwości napojów energetycznych 
jest nikła, co wymaga pilnej interwencji”.



Laktomag
B6

Magnesii hydroaspartas + 
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– profilaktyka infekcji górnych dróg oddechowych

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k., www.labofarm.pl

Lek wskazany tradycyjnie w łagodnych  
objawach napięcia nerwowego oraz  
okresowych trudnościach w zasypianiu.*
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Lek wskazany w łagodzeniu stanów 
umiarkowanego napięcia nerwowego 
oraz zaburzeń snu.
Tabletka powlekana. Zawartość substancji czynnej: Każda tabletka zawiera  
355 mg wyciągu z korzenia kozłka (Valeriana officinalis L., radix) (3-4:1).
Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku, w przypadku nadwrażliwości  
na przetwory z korzenia kozłka lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lek wskazany tradycyjnie w łagodnych objawach 
napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.*
Skład tabletki: korzeń kozłka (Valerianae radix) – 400 mg
Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na korzeń kozłka.
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 przewlekłe zaburzenia snu  

wielokierunkowe działanie niwelujące stres i jego skutki 

łatwiejsze połykanie i brak zapachu

problemy ze snem 

 

Skład:
korzeń kozłka   - 170 mg  
szyszka chmielu  -  50 mg  
liść melisy   -  50 mg  
ziele serdecznika  -  50 mg 
Produkt złożony. 
Przeciwwskazania: Nie nale-
ży stosować leku, w przypad-
ku nadwrażliwości na który-
kolwiek ze składników.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,  
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 

produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek  
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

* Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Leki stosowane w zaburzeniach układu nerwowego
NATURALNY LIDER W USPOKAJANIU
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Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” zastanawiają się być może, co to wszystko 
ma wspólnego z aptekarstwem. Otóż ma bardzo wiele, jedną bowiem z propozy-
cji padających w obecnej dyskusji na temat napojów energetycznych jest ta, by 
były one dostępne… wyłącznie w aptekach, podobnie jak ma to miejsce w kilku 
krajach europejskich! Z tego właśnie powodu uważamy za konieczne przybliże-
nie zagadnienia napojów energetycznych, ich składu, potencjalnej szkodliwości 
oraz rozwiązań prawnych, które już na świecie obowiązują.

Na początku niniejszych rozważań należy sobie zadać pytanie, czym są 
napoje energetyczne. Ich obecność na rynku spożywczym rozpatrujemy w ra-
mach bardzo szerokiej kategorii napojów typu soft drink, do której zalicza się 
m.in. smakowe, dosładzane wody mineralne niegazowane i gazowane, napoje 
typu cola i oranżady, a także napoje izotoniczne i energetyczne. Napoje ener-
getyczne wyróżnia na tle innych typu soft drink skład. Definicja opublikowana 
w artykule Związek picia napojów typu cola ze stosowaniem innych używek przez 
młodzież i młodych dorosłych głosi: „napoje energetyczne stanowią grupę napo-
jów, które w swoim składzie zawierają kofeinę, taurynę, witaminy z grupy B, 
suplementy ziołowe oraz cukier i substancje słodzące. Powszechnie stosowane 
są w celu wzrostu wydajności organizmu, poprawy koncentracji, a w niektórych 
przypadkach nawet do redukcji masy”. Z kolei zgodnie z tekstem Napoje ener-
getyzujące Wojciecha Kłysa, Dijany Soroki i Katarzyny Stoś opublikowanym na 
łamach czasopisma „Żywienie Człowieka i Metabolizm” za napoje energetyczne 
uznaje się „napoje bezalkoholowe zawierające kofeinę, taurynę, witaminy (czę-
sto w połączeniu z innymi substancjami), które są sprzedawane ze względu na 
przypisywane im posiadane lub przypuszczalne posiadanie właściwości stymu-
lujących, energetyzujących lub zwiększających wydolność i sprawność organi-
zmu”. Druga część obydwu przytoczonych definicji pozwala umieszczać napoje 
energetyczne w ramach kolejnej bardzo obszernej grupy środków spożywczych, 
a mianowicie żywności funkcjonalnej, która została już omówiona na łamach 
„Farmacji Krakowskiej”1.

Kolejne pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, dotyczy składu napojów 
energetycznych, a zatem pośrednio tego, co decyduje o ich szeroko dyskutowa-
nej szkodliwości. Informacje o składzie chemicznym napojów energetycznych, 
ich działaniach niepożądanych oraz potencjalnych interakcjach zestawiono 
w tabelach 1 i 2. 

1  M. Cyran, M. Bilek, Suplementy diety – kolejny punkt widzenia, „Farmacja Krakowska” 
2016, nr 3, s. 34–41.
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Tabela 1.  Działanie biologiczne oraz potencjalne działania niepożądane 
składników napojów energetycznych 

Składnik Działanie biologiczne i działania niepożądane

Kofeina •  zaburzenia akcji serca
•  efekt moczopędny i zaburzenia gospodarki wapniem
•  wzrost ciśnienia tętniczego krwi
•  zwiększona kwasowość treści żołądkowej, ryzyko podrażnienia błony 

śluzowej żołądka
•  pobudzenie psychofizyczne i bezsenność
•  nudności, wymioty, drgawki
•  ryzyko interakcji z lekami

Tauryna •  w połączeniu z kofeiną może powodować pobudzenie psychofizyczne

Witaminy 
z grupy B

•  ryzyko interakcji z lekami 
•  ryzyko hiperwitaminozy w przypadku łącznego stosowania z suplemen-

tami diety 

Inozytol •  może powodować zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej

Guarana •  tzw. ukryte źródło kofeiny (1 g guarany to ok. 40 mg kofeiny)

Glukuronolakton •  w połączeniu z tauryną działa silnie psychostymulująco

Cukry dodane •  przy regularnym spożywaniu mogą się przyczyniać do powstawania 
nadwagi, otyłości, cukrzycy typu 2 oraz chorób sercowo-naczyniowych

•  przyczyniają się do rozwoju próchnicy zębów

Wypadkowo 
działania wymie-
nionych powyżej 
substancji

•  nadmierne pobudzenie psychoruchowe, kołatanie serca, bezsenność, 
uczucie niepokoju

•  bóle brzucha
•  zawroty głowy 
•  drżenie kończyn

Tabela 2. Interakcje napojów energetycznych 

Zamierzona lub 
przypadkowa inte-
rakcja z alkoholem

•  spotęgowanie działań niepożądanych napojów energetycznych, 
takich jak: pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, niepokój, bóle 
brzucha i zawroty głowy; 

•  zachowania agresywne, nasilenie skłonności samobójczych;
•  brak kontroli nad stanem trzeźwości, co może prowadzić do chęci 

prowadzenia pojazdu oraz spożywania kolejnych porcji zarówno 
alkoholu, jak i napojów energetycznych;

•  zwiększone prawdopodobieństwo uzależnienia się od alkoholu 
oraz wzmożona potrzeba używania coraz silniejszych substancji 
psychostymulujących

Witamina B6 •  barbiturany, zmniejszenie skuteczności 
•  lewodopa, zmniejszenie skuteczności leku

Witamina B3 •  lowastatyna, wpływ niejasny, najprawdopodobniej zależny od dawki, 
możliwość wystąpienia miopatii jako skutku ubocznego interakcji;

•  gryzeofulwina, wzrost biodostępności leku, wzrost stężenia leku we 
krwi, ryzyko działań niepożądanych
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Kofeina •  synergizm hiperaddycyjny z preparatami o działaniu przeciwbólo-
wym, poważne działania niepożądane leków przeciwbólowych oraz 
spotęgowane działanie samej kofeiny: bezsenność, podniecenie, 
zaburzenia funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, nerwo-
wego i przewodu pokarmowego;

•  induktor izoenzymu 1A2 cytochromu P-450, przyspieszenie 
metabolizmu m.in. neuroleptyków, przeciwdepresantów, leków 
przeciwzakrzepowych

Kwas cytrynowy •  powoduje powstanie nieczynnych biologicznie kompleksów 
m.in. z antybiotykami;

•  zwiększa rozpuszczalność związków glinu (m.in. w preparatach 
zobojętniających sok żołądkowy), powodując ich wchłanianie, 
kumulację w organizmie i potencjalne zaburzenia układu nerwowego

Informacje zestawione w tabelach 1 i 2 przekonały z pewnością wszystkich 
Czytelników, że skład napojów energetycznych w sposób bezpośredni i pośredni 
może stwarzać poważne ryzyko zdrowotne dla konsumentów. Najprostszą od-
powiedzią ze strony organów władzy państwowej odpowiedzialnych za politykę 
zdrowotną byłby z pewnością całkowity zakaz sprzedaży napojów energetycz-
nych. Byłoby to jednak posunięcie pozbawione głębszego spojrzenia: napoje 
energetyczne są potrzebne, podobnie jak w wyjątkowych sytuacjach potrzebne 
są suplementy diety. W przypadku obu tych grup środków spożywczych koniecz-
ne jest jednak ich odpowiedzialne, przemyślane stosowanie, wyłącznie w stanie 
faktycznej potrzeby. Sytuacja, w której po napój energetyczny sięga podróżu-
jący przez całą noc kierowca ciężarówki, jest przecież całkowicie odmienna od 
sytuacji, w której po ten sam napój energetyczny sięgnie na suto zakrapianej 
alkoholem imprezie nastolatek! W pierwszym wypadku, dzięki podniesieniu 
wydolności psychofizycznej, kierowca pojazdu nie zaśnie w czasie jazdy i nie 
spowoduje katastrofy drogowej, która pochłonie życie wielu osób. W drugim 
wypadku skutki mogą być wręcz odwrotne – w wyjątkowych sytuacjach napój 
energetyczny może doprowadzić do śmierci pijanego nastolatka. Nie dziwmy się 
zatem, że wobec niejednoznaczności kategorii napojów energetycznych podej-
mowane są regulacje dotyczące ich sprzedaży i sposobu reklamowania. Dzieje 
się tak w wielu krajach na całym świecie. Zestawiono je w tabeli 3. 

Tabela 3. Regulacje prawne dotyczące napojów energetycznych

Kraj Charakter regulacji prawnej
Norwegia, Dania, 
Islandia

Dostępność napojów energetycznych wyłącznie w aptece

Włochy Konieczność uzyskania zezwolenia ministra zdrowia
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Kraj Charakter regulacji prawnej
Francja Do 2008 roku sprzedaż napojów energetycznych była zakazana, obecnie – 

konieczność uzyskania zezwolenia ministra zdrowia
Austria, Belgia Napoje energetyczne traktowane są jako środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego
Litwa, Łotwa Zakaz sprzedaży napojów energetycznych dla osób poniżej 18. roku życia, 

zakaz promocji medialnej napojów energetycznych i nakaz umiesz-
czania w treści etykiety informacji o skutkach nadmiernego spożycia, 
zakaz sponsorowania imprez sportowych przez producentów napojów 
energetycznych

Wielka Brytania Kilka sieci handlowych wprowadziło zakaz sprzedaży napojów energe-
tycznych dzieciom i młodzieży poniżej 16. roku życia

Unia Europejska Brak zgody Parlamentu Europejskiego na stosowanie w treści etykiet 
oświadczenia zdrowotnego mówiącego o „Wzmacnianiu uwagi i koncen-
tracji” przez napoje energetyczne

Trudno obecnie wyrokować, czy regulacje prawne i autoregulacje rynkowe, 
takie jak zestawione w tabeli 3, zostaną wprowadzone w Polsce. Przytoczone 
słowa posłanek jasno jednak wskazują, że pierwsze kroki, polegające na zwró-
ceniu uwagi na potencjalną szkodliwość napojów energetycznych, szczególnie 
u młodzieży, zostały już w naszym kraju wykonane. Na ich wymierne efekty 
będziemy z pewnością czekać jeszcze bardzo długo, tymczasem więc szczegól-
nie istotna wydaje się edukacja zdrowotna i żywieniowa społeczeństwa już od 
najmłodszych lat, a w szczególności w szkołach podstawowych i średnich. Powi-
nien się w nią włączyć szeroki krąg fachowców: dietetycy i żywieniowcy powinni 
uświadamiać młodzież o zagrożeniach zdrowotnych spowodowanych napojami 
energetycznymi, nauczyciele zaś – ostrzegać rodziców o skali zagrożenia. Także 
aptekarze, z racji posiadanej wiedzy na temat aktywności biologicznej składni-
ków napojów energetycznych, mogą odegrać w edukacji dotyczącej tej grupy 
środków spożywczych szczególną rolę, rozszerzając równocześnie dotychczaso-
we pojmowanie opieki farmaceutycznej.

Piśmiennictwo u autorów.

mgr inż. Joanna Pytko
dr n. farm. Maciej Bilek

Tabela 3. Regulacje prawne... cd.
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Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej Polskiego 
towarzystwa Farmaceutycznego

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne wydało 
Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego przygoto-
wane przez zespół w składzie: dr n. farm. Krystyna 
Chmal-Jagiełło, dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz, 
mgr farm. Marcin Bicz, mgr farm. Ewelina Korczow-
ska i mgr farm. Marcin Bochniarz.

Książka zawiera zalecenia dotyczące przygoto- 
wania leków cytostatycznych w szpitalu, w tym 
również dotyczące procedur koniecznych do za-
pewnienia bezpieczeństwa personelu i pacjentów 
w czasie stosowania tych leków. Publikacja w zna-
czący sposób pogłębi wiedzę wszystkich, którzy na 

co dzień pracują w aptekach szpitalnych, gdzie sporządza się leki do podawa-
nia dożylnego dla pacjentów onkologicznych. Wiedza w tym zakresie pozwoli 
zwiększyć bezpieczeństwo personelu i pacjentów w czasie przygotowania leku, 
i stosowania terapii cytostatykami.

Czytelnik znajdzie w opracowaniu m.in. informacje o aktach prawnych doty-
czących przygotowania leków cytotoksycznych w aptece szpitalnej, klasyfikację 
substancji cytotoksycznych, zalecenia dotyczące wykonania leku cytotoksyczne-
go, warunków transportu i utylizacji odpadów, wyposażenia centralnej pracow-
ni leku cytotoksycznego, sporządzania dokumentacji podawania leków cytotok-
sycznych na oddziałach, opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym, 
a także leczenia wspomagającego.

Dodatkowe informacje o publikacji:
Oprawa: miękka
Liczba stron: 144
Autorzy:  Krystyna Chmal-Jagiełło, Hanna Jankowiak-Gracz, Marcin Bicz, Ewelina Korczow-

ska, Marcin Bochniarz
Konsultacja naukowa:  prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak 

prof. dr hab. n. farm Małgorzata Sznitowska
Redaktor prowadzący: Hanna Plata
Projekt okładki i skład: Joanna Czarnecka
Druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Prestige, Ząbki
ISBN: 978-83-64968-20-4
Cena: 70,00 zł + 5% VAT (72,50 zł)
Zamówienia: strona internetowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
http://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/sprzedaz/27428 
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naczynia na wino. Krater

«οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ 
„Mieszając wino z wodą”

(Odyseja I, 110)

Na środku sali biesiadnej sympozjonu (gr. σύν – ‘z’, πόσις – ‘napój’, od czego 
συμπόσιον – ‘wspólne picie, picie razem’) stało dość duże naczynie ceramiczne 
lub metalowe służące do mieszania wina z wodą. Był to krater (κρατήρ), którego 
nazwa pochodzi od starogreckiego słowa κεράννυμι (kerànnymi – ‘mieszam we-
dług proporcji’). Znane było też inne słowo: μειγνυμι (meignymi – ‘mieszam nie 
obliczając proporcji’). Krater – wypełniony najpierw winem, a potem w odpo-
wiedniej proporcji wodą – stał się emblemem i metaforą sympozjonu. Odróżniał 
grecki sposób picia wina, tzn. wina rozcieńczonego, od sposobu jego spożywania 
przez inne kultury i był rozumiany jako symbol wymieszania na samym sympo-
zjonie, ale i szerzej – ludzi wolnych i niewolnych, różnych statusów społecznych 
i majątkowych, a także cech i ról boskich (wino) oraz ludzkich (woda). Krater za-
wierał napój przeznaczony dla ludzi, ale miał znaczenie równoczesnego trwania 
sympozjonu bogów, często zilustrowanego na kraterze. Komediopisarz Eubulos 
podaje, że jedynie trzy kratery danej nocy „należą do Dionizosa” i spełniają normę 
kulturalnego picia. Najmniejsze miały pojemność kilkunastu litrów. W lecie wodę 
zastępował lód lub wino wlewano do schładzanego lodem pojemnika psyktèr. 

Niezwykle zaskakujący jest fakt, że sympozjon i rola wina zaczęły być na-
ukowo badane dopiero od lat 80. XX wieku, inaczej niż np. uczta rzymska (cena), 
badana od renesansu, której poznanie miało pomóc w rozumieniu wydarzeń 
biblijnych. 

Na sympozjonie nie było lepszych i gorszych miejsc przy stole, wszyscy le-
żeli dookoła sali bankietowej na sofach (w VII wieku p.n.e. przyjęto ze Wschodu 
zwyczaj leżenia na lewym boku i najczęściej ucztowano w salach na siedem sof 
gr. heptaklinos oikos). Na sympozjonie panowała atmosfera równości, choć w du-
chu współzawodnictwa. Wino, smakołyki, każda zabawa, konkurs czy rozrywka 
biesiadna, zorganizowane były tak, by wszyscy mieli w nich równy udział. Styl 
sympozjonu nie zmieniał się przez prawie 600 lat i trwał tak długo, jak długo go 
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celebrowała grecka arystokracja. Od czasów Homera do Peryklesa sympozjon 
był podstawową instytucją wychowawczą kształcącą młodych arystokratów 
i atrakcyjnym prestiżowym wzorcem kultury. Był najważniejszą formą uspołecz-
niania, ogłady, konsolidacji arystokratów rozdrobnionych w polis, wzmacniającą 
solidarność młodych mężczyzn, zgodnie z zasadą, że ci, którzy piją razem, trzy-
mają się razem. Dodatkowo panował obowiązek wzajemnej lojalności i zachowa-
nia w tajemnicy dyskusji i wydarzeń, do jakich doszło podczas sympozjonu, stąd 
były to spotkania doskonałe dla spiskowców. 

Wszystkie aktywności na sympozjonie były zrytualizowane i miały swoje 
zasady. Kielich wina krążył w prawą stronę (endexia) i jego spożycie wymagało 
udziału w konkurencji alkoholowej, zręcznościowej czy intelektualnej1. Wszyst-
kie zabawy miały też niezwykły wspólny mianownik, tj. poddawały próbie 
opanowanie, władanie sobą czy też równowagę ciała, umysłu i emocji w miarę 
działania alkoholu. Sympozjon odbywał się specjalnie nocą, z dala od codzienno-
ści, tworząc umowną przestrzeń wypełnioną luksusem i rytuałami w atmosferze 
bliskiej boskiego Olimpu, choć w prywatnym domu arystokraty. Należy dodać 
poczucie bezkarności w granicach zgody współbiesiadników w słowie i czynie, 
a wszystko to miało odróżnić ucztujących od innych niearystokratycznych człon-
ków obywateli polis. Zaproszone elitarne grono przyjaciół arystokratów posia-
dało umiejętność eleganckiego, kulturalnego picia wina i przez to doskonale się 
bawiło, jak bogowie, a w obecności krateru – jakby z bogami. Na spotkanie moż-
na było przyprowadzić swego kilkunastoletniego syna, który siedział skromnie, 
nie leżał, nie pił wina i nie odzywał się bez pytania. Sympozjon był światem we 
wszystkich refleksach męskim i wypełnionym męskimi przyjemnościami, łącz-
nie z ważnym dla wzrokowców pięknem półnagich fletnistek, heter, młodzień-
ców usługujących i wszechobecnej tematyki erotycznej, choć nie przeradzał się 
zazwyczaj w seksualną orgię. Sympozjon rozpoczynał się ofiarą ze zwierzęcia, 
z którego przygotowywane były potrawy, i ucztą. Po pożywnym posiłku, wie-
czorem, następowała libacja – płynna ofiara z ulanego czystego wina dla bóstwa 
Dobrego Ducha (Agathos Daimōn), zapewne personifikacji niebezpiecznego, 
czyli upijającego aż do utraty władzy nad sobą aspektu bóstwa wina Dionizo-
sa, patrona sympozjonu. Biesiadnicy na stojąco oddawali pokłon bóstwu oraz 
rytualnie klaskali w dłonie. Następnie myto podłogę sali biesiadnej, wkładano 
biesiadnikom na głowy wieńce z kwiatów, rytualnie obmywano ręce, a oni ule-
wali kolejną serię libacji dla bóstw olimpijskich, herosów i Zeusa Zbawcy (Sōtēr), 
a także chóralnie śpiewali pean, pieśń na cześć Apollona – lekarza. 

1 Ciąg dalszy w następnym artykule pt. Naczynia na wino. Kylix.
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Wyznaczało się „króla sympozjonu” czy „władcę picia” (basileus albo archōn, 
zwany też hēgemōn lub prytanis), czyli sympozjarchę (symposiarchos lub 
symposiarchēs), który odtąd decydował o proporcjach mieszania i ilości pitego 
wina w kolejnych kraterach, moderował rozmowy biesiadników, proponował 
konkurencje oraz wskazywał, czy te konkurencje mają następować po kolei, czy 
też przez wyznaczanie. Różnica była istotna, gdyż chodziło o ewentualny czas 
na przygotowanie. Wiersze deklamowane w takich konkursach nazywano sko-
lia, od „zygzakowatej” drogi wiersza wśród biesiadujących. Aby było wiadomo, 
kto w danej chwili ma improwizować, przekazywano sobie gałązkę mirtu lub 
instrument, gdy biesiadnik sam sobie akompaniował. Sympozjarcha mógł też 
dowcipnie karać w razie odstępstwa od zasad. 

Podczas sympozjonu podawano słone i słodkie smakołyki, owoce, bakalie 
(gr. tragēmata) i wino. Trudno było recytować klasyków, improwizować, roz-
wiązywać zagadki, czy nawet kulturalnie dowcipkować pod coraz silniejszym 
wpływem alkoholu. Większość nowych utworów poetyckich starożytnej Grecji 
epoki archaicznej i klasycznej prezentowana była w takiej właśnie atmosferze. 

Kratery (κρατῆρες, kratḕres), które dzisiaj znamy, są bogato zdobionymi, 
przepięknymi dziełami sztuki. Wyróżnia się cztery typy kraterów: kolumien-
kowe, wolutowe, kielichowate i dzwonowate, zawsze z dwoma uchwytami 
umieszczonymi symetrycznie po bokach naczynia dla ułatwienia przenosze-
nia. Pierwsze dwa typy wzięły swoje nazwy od kształtu uchwytów, trzeci – od 
kształtu wylewu, a czwarty – od kształtu brzuśca. Greckie malarstwo wazowe 
odnajdujemy niemal wyłącznie na naczyniach przeznaczonych do użycia na 
sympozjonie. Podczas czerpania z krateru wina w centrum sali jego dekoracja 
musiała wywierać osobisty i głęboki wpływ. 

Najstarszy krater to ateńska waza François z 570 roku p.n.e. garncarza 
Ergotimosa i malarza Klitiasa. Znaleziony w Chiusi w 1844 roku, wysoki (0,66 m), 
ma około 50 l pojemności. Przedstawia 270 postaci ludzkich i zwierzęcych, czę-
sto z inskrypcjami, przez co nazywa się go „Biblią grecką”. Poddany ponownej 
rekonstrukcji z 638 kawałków (po rozbiciu przez strażnika muzealnego), prze-
chowywany jest w Narodowym Muzeum Archeologicznym we Florencji. 

Czerwonofigurowy krater Eufroniosa datowany na 515 rok p.n.e., o pojem-
ności 45 l, dekorowany jest sceną przenoszenia ciała Sarpedona przez Hypnosa 
i Tanatosa (Sen i Śmierć) w obecności Hermesa. Przechowywany jest w Metro-
politan Museum of Art w Nowym Jorku. 

Największy znany krater to wolutowy krater z brązu z Vix (wysokość 1,63 m 
i pojemność 1100 l). Odkryto go w 1953 roku w grobowcu księżniczki celtyckiej 
z 540–530 roku p.n.e. w burgundzkim miasteczku we Francji. Przechowywany 
jest w Le Musée du Pays Châtillonnais. 
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Srebrny krater ze skarbu odkrytego w 1868 roku w niemieckim Hildesheim, 
będącego największym zbiorem sreber rzymskich odkrytym poza granicami ce-
sarstwa, zaginął w 1945 roku i dotąd nie został odnaleziony. 

Podobnie jak amfory kratery mogły być używane do pochówków, ale jako 
urny. Krater wolutowy z Derveni został odkryty w 1962 roku w grobie nieda-
leko Salonik (Grecja), gdzie był użyty jako urna. Dekorowany sceną figuralną, 
ukazuje tiazos – orszak Dionizosa. Dekoracja na szyi naczynia to wyobrażenia 
zwierząt, pod nimi zaś wić gałązki winnej latorośli. Przy imadłach umieszczono 
odlane oddzielnie siedzące figurki kobiety i mężczyzny. Na wolutach znajdują 
się maski brodatych mężczyzn. Krater wykonany jest z pozłacanego brązu, 
a niektóre elementy ze srebra (np. aplikacje listków winnej latorośli). Krater jest 
wysoki (90,5 cm) i waży 40 kg. Datę jego wykonania szacuje się na drugą połowę 
IV wieku p.n.e. Przechowywany jest w Muzeum Archeologicznym w Salonikach. 

Późniejsze kratery z marmuru pentelickiego nie miały już zaszczytu udziału 
w sympozjonach, które przestano celebrować, i były za ciężkie, by mogły służyć 
takim celom, ale stanowiły doskonałą dekorację ogrodów i wypełniały kolekcje 
antycznej sztuki. Kielichowaty krater Borghese (wysokość 172 cm), odnaleziony 
w 1566 roku i datowany na 40–30 rok p.n.e., przechowywany jest w paryskim 
Luwrze. Powierzchnię naczynia zdobi relief przedstawiający scenę bachanaliów: 
ukoronowany wieńcem z bluszczu i trzymający w ręku tyrs Dionizos, grająca na 
lirze Ariadna, otoczeni przez korowód menad, satyrów i sylenów. Nieco mniejszy 
krater z białego marmuru znajdujący się w Muzeum Whitaker datowany jest na 
okres 44 rok p.n.e.–14 rok n.e. Znaleziono go w Marsali w 1919 roku. Dekorowa-
ny jest makówkami, które nawiązują do boskiego odurzenia Dionizosa. Być może 
podczas dionizyjskich rytuałów i misteriów dodawano do wina opium. W skład 
napoju wtajemniczenia, używanego podczas misteriów eleuzyńskich, wchodził 
prawdopodobnie obok Claviceps purpurea i Mentha pulegium także brunat-
ny sok z maku. Mak był atrybutem Hypnosa (Somnusa, boga snu) i Morfeusza 
(boga marzeń sennych) oraz Ikelosa i Fantasosa (zsyłających sny o zwierzętach 
i przedmiotach), Onejrosa (boga widzenia sennego), Hermesa Hypnodotesa 
(dawcy snu) i Hermesa Onejropomposa (przewodnika po marzeniach sennych). 
W sztuce antycznej często przedstawiany jest mak jako symbol snu.

Piśmiennictwo u autorki.

mgr farm. Agata Ogórka-tabiś
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tadeusz Petlic

6 kwietnia 2018 roku odszedł od nas magister farmacji Tadeusz Petlic – apte-
karz, miłośnik sztuki, malarz.

Urodził się 30 sierpnia 1940 roku w Zadrożu. Po ukończeniu technikum 
farmaceutycznego chciał studiować w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
ale ostatecznie wybrał farmację. Po ukończeniu studiów na Wydziale Farmaceu-
tycznym Akademii Medycznej w Krakowie w 1966 roku podjął pracę w aptece 
w Lublińcu. W 1968 roku został zastępcą kierownika w nowo otwartej aptece 
w Bukownie koło Olkusza, a w 1977 roku – kierownikiem w aptece w Szczy-
rzycu koło Limanowej, gdzie pracował do 1990 roku. W latach 1991–1994 był 
inspektorem nadzoru farmaceutycznego w Nowym Sączu. Potem przez wiele lat 
kierował prywatną apteką w Szczyrzycu, którą wykupił od Cefarmu. 

Angażował się w prace samorządu aptekarskiego – był delegatem na Zjazd 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

W środowisku aptekarzy znany jest również jako zapalony malarz. Sztuką 
interesował się od dziecka i malował, zanim został aptekarzem. Tę pasję rozwijał 
w trakcie studiów i później w pracy. Będąc już studentem farmacji, znajdował 
czas na pogłębianie wiedzy z zakresu technik malarskich, uczęszczał też na za-
jęcia z malarstwa prowadzone w Pałacu pod Baranami. Pierwsze prace wyko-
nywał węglem. Malował też liczne pejzaże akwarelami i temperą. Jednak Jego 
ulubioną techniką stało się malarstwo olejne. 

Natchnieniem do tworzenia pejzaży była niemal wyłącznie przyroda. Często 
wybierał jako temat góry, szczególnie Beskid Wyspowy, góry Ciecień i Śnieżnicę. 
Ale uwielbiał także morze. Malował również bukiety kwiatów i abstrakcyjne 
kompozycje formistyczne. 

Interesował się historią sztuki, a szczególnie upodobał sobie dzieła impresjo-
nistów. Uczestniczył w plenerach organizowanych przez krakowskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, w Muszynie i na Węgrzech – w Be-
rettyóújfalu.
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Brał udział w malarskich wystawach poplenerowych i wielokrotnie otrzy-
mywał wyróżnienia. Malarstwo było dla niego relaksem, wypoczynkiem, zapo- 
mnieniem o sprawach trudnych… Straciliśmy w Nim nie tylko wspaniałego apte-
karza, lecz także utalentowanego i wrażliwego artystę1. 

Cześć Jego pamięci!

mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

1  Aptekarz artystą malarzem. „Aptekarz Polski” przedstawia magistra farmacji Tadeusza  
Petlica, aptekarza ze Szczyrzyca w powiecie limanowskim, rozm. M. Bilek, 29.09.2010, 
http://www.aptekarzpolski.pl/2010/09/09-2010-aptekarz-artysta-malarzem, dostęp: 
21.05.2018.

Przypominam, 
że w 2018 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla 
farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu 
farmaceuty przed 2004 rokiem, w 2008 i w 2013 roku. 

Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również 
osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego 
okresu edukacyjnego do końca 2018 roku. 

Szczegółowe informacje o zasadach zaliczania okresu eduka-
cyjnego znajdują się na stronie OIA w Krakowie: 

http://oia.krakow.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje. 

Kartę szkolenia ciągłego do edycji i wydruku można pobrać:

http://oia.krakow.pl/index.php/pliki

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Spotkanie z nowym  
duszpasterzem

14 kwietnia 2018 roku w kościele oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 
w Krakowie mszę świętą w intencji farmaceutów odprawił nowy duszpasterz 
farmaceutów małopolskich – o. Mariusz Kiełbasa. Po mszy odbyło się spotkanie 
z o. Mariuszem. W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej naszego duszpasterza 
przywitała Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran. Po-
dziękowała za przyjęcie nominacji na funkcję duszpasterza i życzyła jak najlep-
szej współpracy z małopolskimi aptekarzami. Ojciec Mariusz miał możliwość 
zapoznania się z przybyłymi farmaceutami, a także sam opowiedział o swojej 
drodze do duszpasterstwa. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył fizykę 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest członkiem Zgromadzenia Księ-
ży Legionistów Chrystusa. Pracuje z młodzieżą. Jest dyrektorem polskiej dele-
gatury Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego w Turynie. W trakcie 
spotkania przedstawił też niezwykle ciekawą prezentację o całunie turyńskim.

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito

Przypominamy, 
że wszystkie osoby korzystające z portalu e-dukacja.pl powinny uzu-
pełnić dane w zakładce „Moje konto” o numer prawa wykonywania 
zawodu (nowy 8-cyfrowy).
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Pożegnanie br. Krzysztofa 
niewiadomskiego

24 marca 2018 roku w kościele oo. Kapucynów w Krakowie dotychczasowy 
duszpasterz farmaceutów małopolskich br. Krzysztof Niewiadomski odprawił 
pożegnalną mszę świętą w intencji aptekarzy. Za dotychczasową pracę dusz-
pasterską w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej podziękowała Wiceprezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran. Podkreśliła, że trzyletni okres 
duszpasterskiej posługi brata dla farmaceutów dał możliwość odbycia spotkań 
z niezwykłymi ludźmi, był okazją do ciekawych, a niekiedy trudnych dyskusji 
i do modlitwy w czasie mszy i pielgrzymki do Lourdes. Wiceprezes życzyła 
br. Krzysztofowi, aby nowa droga umożliwiła mu dalszy rozwój duchowy i in-
telektualny. Wręczyła też statuetkę „Laur Aptekarski” przyznaną mu w dowód 
uznania za zaangażowanie się w rozwój duszpasterstwa farmaceutów i w przed-
sięwzięcia samorządu.

Brat Krzysztof otrzymał od generała zakonu Mauro Jöhri skierowanie do 
Rzymu na stypendium trwające od 1 maja 2018 roku. W związku z tym złożył 
rezygnację z funkcji diecezjalnego duszpasterza farmaceutów na ręce abp. Mar-
ka Jędraszewskiego, który podziękował mu za trzyletnią kadencję i od kwietnia 
zwolnił go z tego obowiązku.

Bratu Krzysztofowi życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Sekretarz OrA w Krakowie
mgr farm. Maryla lech
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Przyprawy, które leczą, 
przyprawy, które szkodzą… cz. 2

W poprzednim numerze „Farmacji Krakowskiej” omówione zostało zagadnienie 
przypraw – wyjątkowych środków spożywczych, z pogranicza farmacji i nauk 
o żywieniu. Czytelnicy pamiętają z pewnością, że przyprawy to środki spo-
żywcze, z którymi wiążą się historyczne i współczesne powinności aptekarzy: 
informowania pacjentów o tym, jak te dawne surowce lecznicze wpływają na 
ludzki organizm i jakich działań niepożądanych można się po nich spodziewać. 
W związku z tym, w kontekście coraz szerzej promowanej opieki farmaceutycz-
nej, w niniejszym oraz kolejnym numerze „Farmacji Krakowskiej” przedstawię 
Czytelnikom przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych przypraw, 
o których aptekarz może przekazać bardzo cenne dla zdrowia pacjenta infor-
macje. 

Tak jak zapowiadałem, przegląd przypraw będzie zgodny z typową farma-
kognostyczną nomenklaturą, którą znamy doskonale ze studenckich zajęć i do 
której przyzwyczajeni jesteśmy przez farmakopealne monografie. Taki właśnie 
przegląd uzmysłowi nam dodatkowo, że większość przypraw można traktować 
jako surowiec zielarski.

Owoce

Owoce czterech roślin z rodziny selerowatych (dawniej – baldaszkowatych) to 
jedne z najczęściej spotykanych obecnie przypraw. Na ich przykładzie przeko-
namy się, jak nasza porada sugerująca zastosowanie przyprawy może wydatnie 
ulżyć pacjentowi, a równocześnie przyczynić się do uniknięcia zażywania przez 
niego leków OTC. Omówione niżej przyprawy mają działanie głównie rozkur-
czające oraz wiatropędne i ten właśnie efekt można wykorzystać u pacjentów 
cierpiących na dokuczliwe bóle skurczowe jelit z towarzyszącymi wzdęciami. 
To schorzenie powszechne, szczególnie w bardzo nieumiejętnie odżywiającej 
się polskiej populacji. Jednoznaczne są również zalecane przez nas w aptekach 
metody zwalczania takiego problemu, a tymczasem zastosowanie przypraw 



Farmacja KraKowsKa  2 / 201852

Opieka farmaceutyczna

jest rozwiązaniem naturalnym oraz wpisującym się w najnowsze trendy nauk 
o żywieniu. 

Owoc anyżu (Fructus Anisi) pochodzi od rośliny biedrzeniec anyż (Pimpinella 
anisum), w stanie naturalnym rosnącej we wschodnim rejonie Morza Śródziem-
nego, uprawianej zaś w Rosji i Hiszpanii, we Włoszech, na Bałkanach, a także 
w południowej Polsce. Zawartość olejku w omawianym surowcu wynosi zazwy-
czaj 1,5–3,0%, znacznie rzadziej do 6%. Głównym jego składnikiem jest anetol 
(80–90%). Jako przyprawa anyż jest dodatkiem do ciast, deserów, budyniów, 
ryżu, potraw mlecznych, a w przemyśle alkoholowym stanowi jeden z najczęst-
szych składników likierów ziołowych. Warto pamiętać o jego właściwościach 
leczniczych: zarówno jako przyprawa, jak i lek ziołowy wykazuje typowe działa-
nie surowca rozkurczowego i wiatropędnego. Efekt wykrztuśny nie ujawnia się 
przy stosowaniu ilości typowych dla przyprawiania potraw. 

Bardzo podobny skład ma owoc kopru włoskiego (Fructus Foeniculi). Ro-
śliną macierzystą jest koper (fenkuł) włoski (Foeniculum vulgare var. Vulgare), 
a zatem inna roślina niż powszechnie znany koper ogrodowy, o którym wspo-
mnę w przyszłym numerze „Farmacji Krakowskiej”. Często bywają one mylone, 
a tymczasem dają zupełnie inny surowiec. Koper włoski pochodzi z rejonu Morza 
Śródziemnego i również w jego basenie jest przede wszystkim uprawiany. Owoc 
kopru to surowiec olejkowy o zawartości olejku 2–6%. Głównymi składnikami 
olejku są anetol (ok. 60–90%) i fenchon. Surowcem tym doprawia się wyroby cu-
kiernicze, wszelkie słodkie potrawy, sosy, kompoty, surówki warzywne, kapustę 
kwaszoną, ryby, sery, zupy i marynaty. Owoc kopru, tak jak owoc anyżu, wykazu-
je działanie rozkurczające i wiatropędne (wykorzystywany jest w postaci dobrze 
nam znanych herbatek dla niemowląt).

Także wiatropędnie działa owoc kolendry (Fructus Coriandri), surowiec 
pochodzący z kolendry siewnej (Coriandrum sativum), występującej naturalnie 
w rejonie Morza Śródziemnego. Jest to typowy surowiec olejkowy, zawierający 
w granicach 0,3–1,2% olejku, którego głównymi składnikami są linalol (ok. 60– 
–70%), terpinen, geraniol i anetol. Jako przyprawa owoc kolendry jest dodat-
kiem do słodkich potraw, ciast (pierniki), kompotów, pasztetów drobiowych, 
pieczeni, gulaszów, ryb. 

Także wiatropędnie działa nasz rodzimy kminek zwyczajny (Carum carvi L.), 
dający surowiec owoc kminku (Fructus Carvi) o zawartości olejku eterycznego 
3–7%, przy czym głównymi składnikami są karwon i limonen. Stosowany jest on 
jako dodatek do słonych ciastek, pieczywa, kapusty, zupy ziemniaczanej i faso-
lowej, potraw mięsnych, a mielony – do chleba, serów i past twarogowych oraz 
sałatek warzywnych.
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Korzystne, rozkurczowe i wiatropędne działanie opisanych przypraw, które 
można wykorzystać w bolesnych wzdęciach, nie jest jedynym, jakie im przypisu-
jemy. Należy pamiętać, że są to również tzw. surowce żołądkowe, a zatem wzma-
gające wydzielanie soku żołądkowego i poprawiające apetyt. Owocowi kminku, 
przy długotrwałym i zbyt obfitym stosowaniu, przypisuje się też działanie 
drażniące wątrobę, a owocowi anyżu – ryzyko wywołania poronienia u kobiet 
ciężarnych. Warto jednak zastrzec, że te dwa kierunki działania są wspólne dla 
wszystkich surowców olejkowych i oczywiście w sytuacji spożycia bardzo dużej 
ich ilości. 

Trzeba ponadto pamiętać, że to właśnie owoce rodziny selerowatych, szcze-
gólnie kolendry, anyżu i kopru włoskiego, uchodzą za mocne alergeny pokar-
mowe. Kminek klasyfikowany jest jako przyprawa średnio alergizująca. Alergie 
na owoce selerowatych definiuje się jako alergie pokarmowe typu seler-brzoza-
-bylica-przyprawy. Mają one nierzadko bardzo ostry przebieg i występują jako 
efekt wtórny, po uczuleniu alergenem wziewnym. W przypadku owoców kopru 
i anyżu stwierdzono też występowanie alergii zawodowych. Także dla tych 
dwóch przypraw odnotowano interakcje z lekami: nasilają one działanie leków 
przeciwcukrzycowych i przeciwdepresyjnych, osłabiają zaś – leków przeciw-
drgawkowych. Jak widzimy, lecznicze działanie przypraw nigdy nie jest jedno-
znaczne, podobnie jak każdego leku ziołowego i syntetycznego.

O ile owoc anyżu, kminku, kopru i kolendry aptekarze mogą polecać w wal-
ce z bolesnymi wzdęciami, o tyle przed owocem pieprzu i pieprzowca powinni 
ostrzegać, szczególnie cierpiących na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, 
jak również na chorobę refluksową.

Owoc pieprzu (Fructus Piperis nigri) pochodzi z indyjskiej rośliny pieprz 
czarny (Piper nigrum). Rozróżniamy owoc pieprzu czarnego, pochodzący z po-
czątkowego okresu dojrzewania, oraz pieprz biały, z okresu końcowego i dodat-
kowo fermentowany. Owoc pieprzu to surowiec olejkowy, o zawartości olejku 
do 3,5%. W jego skład wchodzą m.in. sabinen, limonen, kariofilen, felandren 
oraz amidy kwasowe. Jest to typowa przyprawa do dań ciężkostrawnych, takich 
jak zupa grochowa, fasolowa, rosół czy kapuśniak, do sosów, gulaszów, potraw 
z ciężkich mięs i grzybów. Takie właśnie zastosowania kulinarne są ściśle zwią-
zane z aktywnością biologiczną owocu pieprzu czarnego: jest to bowiem suro-
wiec pobudzający trawienie poprzez silne drażnienie termoreceptorów w jamie 
ustnej (co wywołuje uczucie pieczenia) i odruchowe zwiększenie wydzielania 
soku żołądkowego. Z punktu widzenia współczesnych poglądów żywieniowych 
i dietetycznych nie jest to postępowanie godne pochwały, sankcjonuje bowiem 
spożywanie potraw ciężkostrawnych, o niskiej wartości odżywczej.
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Kolejna roślina stosowana w ten właśnie sposób i nawet w nazwie swej na-
wiązująca do pieprzu czarnego to owoc pieprzowca (Fructus Capsici), pochodzą-
cy z rośliny pieprzowiec roczny (Capsicum annuum), zwanej również papryką 
roczną, pieprzem tureckim czy pieprzem hiszpańskim. Papryka pochodzi z Ame-
ryki Środkowej, a uprawiana jest m.in. na Węgrzech, które słyną z tego surowca. 
Obecnie w uprawie jest ok. 150 odmian, przy czym tylko część z nich (odmiany 
łagodne i ostre) to przyprawy. Tak zwane odmiany słodkie są powszechnie spo-
żywanym warzywem. Owoc pieprzowca zawiera związki aminowe – kapsacy-
noidy, w tym alkaloid kapsaicynę, karotenoidy i flawonoidy. Drażni receptory 
cieplne i bólowe, dlatego też w użytku zewnętrznym stosowany jest w chorobach 
reumatycznych i nerwobólach, w postaci wyciągów, maści, mazideł, plastrów. 
Owoc pieprzowca zastosowany wewnętrznie będzie działać podobnie jak owoc 
pieprzu, tzn. mocno pobudzając wydzielanie soku żołądkowego. Z tego powodu 
zbliżone jest spektrum zastosowań owocu pieprzowca. Są to potrawy z fasoli 
i grochu, potrawy mięsne, zupy, sosy, a także słodkie napoje: kakao i czekolada 
płynna. 

Potencjalna szkodliwość owoców pieprzu i pieprzowca nie kończy się jed-
nak wyłącznie na drażnieniu chorobowo zmienionej błony śluzowej żołądka. 
Przyprawy te wymieniane są jako wchodzące w interakcję z lekami przeciw-
bólowymi i przeciwzapalnymi. Interakcja polega na wzmaganiu ich działania 
drażniącego przewód pokarmowy. Owocowi pieprzu przypisuje się też działanie 
potencjalnie drażniące wątrobę, obydwa natomiast surowce uchodzą za mocne 
alergeny pokarmowe i alergeny zawodowe. 

Podobnie do owoców pieprzu i pieprzowca działają owoc korzennika (Fruc-
tus Pimentae) z meksykańskiej rośliny korzennik lekarski (Pimenta officinalis), 
zwanej popularnie zielem angielskim lub pieprzem goździkowym, oraz owoc 
wawrzynu (Fructus Lauri), pochodzący z wawrzynu (lauru) szlachetnego (Lau-
rus nobilis), rosnącego na Bałkanach i w Azji Mniejszej. Są to surowce olejkowe, 
o zbliżonym składzie (m.in. eugenol i cyneol). Pobudzają trawienie i łaknienie – 
słabiej niż owoc pieprzowca i pieprzu, niemniej jednak i przed nimi powinniśmy 
ostrzegać pacjentów cierpiących na wrzody żołądka, dwunastnicy i refluks. Sto-
sowane są jako dodatek do ciężkich mięs (wołowina, wieprzowina, dziczyzna), 
galaret, sosów, gulaszów, marynat, ogórków konserwowych. 

Apetyt pobudza także owoc kardamonu (Fructus Cardamomi), dla którego 
rośliną macierzystą jest kardamon malabarski (Elettaria cardamomum), rosnący 
w Indiach. Podobnie jak owoc korzennika i wawrzynu jest to również surowiec 
olejkowy, zawierający 2–8% olejku, którego głównymi składnikami są cyneol, 
linalol, limonen, terpinen i terpineol. Jako przyprawa kardamon stosowany 
jest do szeroko pojętego aromatyzowania środków spożywczych w przemyśle 
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cukierniczym i alkoholowym, jako dodatek do kompotów, słodkich ciast, zup, 
napojów, a nawet jako dodatek do parzonej kawy. Można go także powolnie żuć, 
ponieważ jest to surowiec silnie odkażający, należy jednak pamiętać, że klasyfi-
kuje się go jako przyprawę alergizującą.

Pośród omawianych w niniejszym cyklu przypraw owoc jałowca (Fructus 
Juniperi) (roślina macierzysta: jałowiec pospolity – Juniperus communis) uchodzi 
za typowy przykład przyprawy, która może mocno zaszkodzić. Owoc jałowca 
to surowiec o stosunkowo niskiej – wynoszącej 0,5–2,0% – zawartości olejku, 
w skład którego wchodzą m.in. pinen, kamfen, kadynen, terpinen-4-ol, limonen, 
mircen. Owoc jałowca, będący przyprawą o silnym działaniu pobudzającym 
trawienie i żółciopędnym, używany jest jako dodatek do ciężkich mięs (np. wie-
przowiny), sosów, bigosów, potraw z czerwonej kapusty, buraków ćwikłowych, 
grochu, fasoli, kiełbas. Znajduje także zastosowanie w likiernictwie i – dzięki wy-
bitnym właściwościom bakteriobójczym – nadaje się do powolnego żucia jako 
surowiec silnie odkażający jamę ustną i górne drogi oddechowe. Spożycie dużej 
ilości jałowca jako przyprawy może wywołać efekt moczopędny i drażniący ner-
ki, z krwiomoczem włącznie. Owocowi jałowca przypisuje się również ryzyko 
wywołania efektu poronnego. 

W farmakognostycznej grupie surowców będących owocami można także 
znaleźć jedną z najcenniejszych i najpiękniej pachnących przypraw: niedojrzały 
fermentowany owoc wanilii (Fructus Vanillae), pochodzący z meksykańskiej ro-
śliny wanilia płaskolistna (Vanilla planifolia). W przeciwieństwie do wszystkich 
powyższych nie jest to surowiec olejkowy, a fenolowy, którego główny skład-
nik – aldehyd fenolowy wanilina – powstaje w czasie fermentacji z wanilozydu 
i wanililozydu poprzez alkohol wanililowy. Owoc wanilii jest jedną z nielicznych 
omawianych w niniejszym cyklu przypraw, które nie odznaczają się właści-
wościami leczniczymi. W farmacji znana jest co prawda od setek lat, ale jako 
corrigens do niektórych postaci leków. W technologii żywności wanilię stosuje 
się w likiernictwie, do aromatyzowania czekolad, ciast, cukierków, deserów i na-
pojów, m.in. herbaty bawarki. Może także służyć do aromatyzowania cukru na 
różne sposoby.

nasiona

Przyprawy pobudzające trawienie znajdujemy ponadto w farmakognostycznej 
grupie nasion. Przed nimi też powinniśmy ostrzegać pacjentów dotkniętych cho-
robą wrzodową oraz refluksem. Przykładem jest nasienie gorczycy białej (Semen 
Sinapis albae; roślina macierzysta: gorczyca biała – Sinapis alba). To nietypowy 
surowiec olejkowy, określany jako tzw. gorczyczny. Zawiera olejek eteryczny 
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w ilości 2,5% (synalbina, synapina), olej tłusty (20–40%) i śluzy. Nasienie gor-
czycy białej w postaci rozdrobnionej pobudza wydzielanie soku żołądkowego 
i trawienie, a wyciągi wodne z całych nasion działają wręcz odwrotnie – powle-
kająco – i używane są w nieżycie żołądka i jelit. Jako przyprawa nasienie gorczy-
cy białej stosowane jest do produkcji musztardy, odznaczającej się – podobnie 
jak samo nasienie – mocnymi właściwościami alergizującymi.

Kolejna przyprawa, nasienie muszkatołowca (Semen Myristicae), to niestety 
nie tylko surowiec pobudzający trawienie i wiatropędny, ale także bodaj naj-
groźniejsza pośród omawianych przypraw. Jej rośliną macierzystą jest musz-
katołowiec korzenny (Myristica fragrans), zwany również muszkatem i musz-
katołowcem wonnym, pochodzący z Moluków, a uprawiany m.in. na Sumatrze, 
Borneo, Cejlonie i Jawie. Tak zwana gałka muszkatołowa to jądro nasienia, po-
zbawione osnówki i twardej łupiny, wysuszone nad ogniem, zanurzone w mleku 
wapiennym i ponownie wysuszone. Biały nalot, często mylony z pleśnią, jest 
więc następstwem procesu technologicznego mającego wydłużyć trwałość przy-
prawy. Gałka muszkatołowa to surowiec olejkowy, o wysokiej zawartości olejku, 
sięgającej nawet 15%. W jego skład wchodzą alfa- i beta-pinen, kamfen, linalol, 
borneol, geraniol, terpineol, mirystycyna i safrol. Zawartość mirystycyny powo-
duje, że gałka muszkatołowa w większych dawkach (powyżej dwóch nasion) 
działa halucynogennie i – z racji niekontrolowanej dostępności w sklepach spo-
żywczych – jest niestety wykorzystywana do narkotyzowania się, głównie przez 
młodzież. Ten powszechnie dostępny narkotyk jest zarazem jednym z najnie-
bezpieczniejszych, może bowiem prowadzić do zaburzeń akcji serca, drgawek, 
nudności, zaburzeń w oddawaniu moczu. Z kolei zawartość safrolu wiąże się 
z potencjalnie rakotwórczym działaniem przyprawy. Do wszystkich grzechów 
gałki muszkatołowej należy również dołączyć fakt, że używana była niegdyś jako 
środek poronny, a współcześnie uznawana jest za alergen kontaktowy. Wchodzi 
także w bardzo niebezpieczną interakcję z benzodiazepinami. W celach kulinar-
nych stosowana jest jako dodatek do mięs, sosów do mięs, zup, ciast.

Niezwykle interesującą przyprawą jest nasienie czarnuszki (Semen Nigel-
lae sativae), pochodzące z południowoeuropejskiej rośliny czarnuszka siewna 
(Nigella sativa). Jest to surowiec olejkowy, zawierający do 1,4% olejku, które-
go głównymi składnikami są nigellon i tymochinon. Ponadto w skład nasienia 
czarnuszki wchodzą: olej (25–40%), saponiny, garbniki i gorycze (nigellina). 
Spektrum działania biologicznego nasienia czarnuszki jest imponujące: działa 
przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie i rozkurczająco (nigellon). Odwary działają 
moczopędnie, żółciopędnie i wiatropędnie. Jako przyprawa czarnuszka najczę-
ściej stosowana jest w wypieku i do posypywania pieczywa, także do przyrzą-
dzania mieszanek przyprawowych oraz w likiernictwie.
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Kory

Z farmakognostycznej grupy surowców klasyfikowanych jako kory obecnie 
w powszechnym użyciu jest kora cynamonowca (Cortex Cinnamomi). Rośliną 
macierzystą jest cynamonowiec cejloński (Cinnamomum ceylanicum/verum), 
wiecznie zielone drzewo, pochodzące – jak sama nazwa gatunkowa wskazuje – 
z Cejlonu, uprawiane zaś w południowo-wschodniej Azji i Ameryce Południowej. 
Kora cynamonowca to surowiec olejkowy o zawartości olejku do 0,8%. W jego 
skład wchodzą aldehyd cynamonowy (do 75%) oraz aldehyd dihydrocynamono-
wy. Ponadto w korze cynamonowca występują w dużych ilościach śluzy i garbni-
ki, co powoduje liczne komplikacje przy stosowaniu jej w technologii żywności. 
Jako przyprawa omawiany surowiec wykorzystywany jest przede wszystkim 
w cukiernictwie i przemyśle likierniczym, także jako zaprawa do win i dodatek 
do napojów, przykładowo do kawy z mlekiem, której – w razie użycia zbyt dużej 
ilości – nadaje śluzowatą konsystencję. Kora cynamonowca ma działanie lecz-
nicze, łagodzi dolegliwości trawienne, jest stosowana w braku łaknienia, przy 
uczuciu pełności, we wzdęciach i stanach skurczowych przewodu pokarmowego. 
Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ma bardzo silne właściwości rozgrze-
wające. Kora cynamonowca cejlońskiego nie ma działań niepożądanych, należy 
jednak nadmienić, że jest silnym alergenem kontaktowym i słabym alergenem 
pokarmowym. Spotyka się też alergie zawodowe na ten surowiec. Nagłaśnia-
ne jest natomiast od kilku lat toksyczne działanie kory innego cynamonowca, 
a mianowicie cynamonowca kasja, zwanego również wonnym lub chińskim. 
To surowiec tańszy od kory cynamonowca cejlońskiego, charakteryzujący się – 
w ogromnym uproszczeniu – większą grubością kory i znacznie słabiej zwinięty. 
W związku z wysoką zawartością kumaryn wykazuje nie tylko działanie zmniej-
szające krzepliwość krwi, ale także nefrotoksyczne i hepatotoksyczne.  

W kolejnym, trzecim odcinku cyklu Przyprawy, które leczą, przyprawy, które 
szkodzą… omówione zostaną przyprawy z farmakognostycznych grup kwiatów, 
liści i ziela oraz podziemnych części roślin: kłączy, korzeni i cebul. 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Krakowski Oddział 
Farmaceutyczny

Zaskoczeni Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej”, znający poprzednie odcinki cyklu 
Organizacje aptekarskie, zapytają z pewnością, patrząc na tytuł: „Oddział – ale 
czego?”. Omówiona została już przecież historia krakowskich oddziałów dwóch 
instytucji: Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego i Związ-
ku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej! Na 
samym wstępie wyjaśnijmy zatem, że określenie „oddział” w okresie między-
wojennym było częste dla tych dużych jednostek uczelnianych, które powstały 
i działały przy wydziałach, odpowiadały za jeden kierunek studiów, ale nie usa-
modzielniły się na tyle, by się stać pełnoprawnymi wydziałami uniwersyteckimi. 
I to właśnie instytucja wyższego szkolnictwa farmaceutycznego będzie tematem 
niniejszego odcinka cyklu. Nie sposób bowiem kreślić pełnej panoramy działal-
ności krakowskich organizacji aptekarskich dwudziestolecia międzywojennego, 
nie wspominając o instytucji aptekarzy kształcącej! 

Czytelników „Farmacji Krakowskiej” należy również poinformować, że 
opisane tutaj dzieje krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego odbiegają, 
i to znacznie, od historii analogicznych placówek z innych polskich miast. Życie 
krakowskiego Oddziału toczyło się bowiem bardzo spokojnie i nie odnotowa-
no w jego historii wydarzeń na miarę likwidacji i potencjalnej likwidacji, jak 
było to – odpowiednio – we Lwowie i Wilnie. Celem krakowskiego Oddziału było 
przede wszystkim kształcenie przyszłych magistrów farmacji, a badania nauko-
we stanowiły kwestię drugorzędną, nie dziwmy się wiec, że – w przeciwieństwie 
do Oddziału Farmaceutycznego w Warszawie – przed wojną w Krakowie nie po-
wstał samodzielny wydział farmaceutyczny. W Krakowie nie odnotowano rów-
nież – w przeciwieństwie do innych uczelni – skandali finansowych, oskarżeń 
o niesprawiedliwość w przyjmowaniu kandydatów na studia czy też studenckich 
wybryków… Pomimo to historia krakowskiego Oddziału warta jest poznania, 
przede wszystkim ze względu na wybitne postaci, które były tam wykładowcami. 
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Indeks studencki oraz dyplom magistra farmacji Stanisława Miętusa z lat 20. XX wieku
Źródło: ze zbiorów rodzinnych Miętusów i Ciszewskich. 
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Krakowski Oddział Farmaceutyczny powstał jesienią 1920 roku, w ślad 
za decyzjami władz państwowych, reorganizujących studia farmaceutyczne 
w Polsce. Ciałem zarządzającym Oddziałem była tzw. Komisja Farmaceutyczna, 
której członkami mieli być profesorowie prowadzący obowiązkowe przedmio-
ty. W pierwszych latach istnienia Oddziału należeli do nich m.in. powszechnie 
znani, wybitni naukowcy: fizyk Czesław Białobrzeski, botanik Józef Rostafiń-
ski i chemik Tadeusz Estreicher. Z czasem do grona wykładowców dołączył 
m.in. profesor Stefan Kreutz, znany mineralog, krystalograf i petrograf, dyrektor 
krakowskiego Ogrodu Botanicznego, oraz profesor Władysław Szafer, botanik 
i pionier ochrony przyrody w Polsce.

Początkowy okres działalności Oddziału Farmaceutycznego był bardzo 
trudny. Z pomocą finansową przychodziło tej instytucji regularnie m.in. To-
warzystwo Farmaceutyczne „Unitas”, przekształcone wkrótce w dobrze znany 
Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” krakowski Oddział Związku Zawodowego 
Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej1. Pierwszym dyrekto-
rem Oddziału Farmaceutycznego był profesor Karol Dziewoński, a od 16 maja 
1926 roku wspomniany już profesor Tadeusz Estreicher, wybitny badacz chemii 
i fizyki niskich temperatur. W 1931 roku wyznaczono dodatkowo zastępcę dy-
rektora Oddziału Farmaceutycznego. Został nim profesor Marek Gatty-Kostyál, 
którego postać była szczegółowo opisywana na łamach „Farmacji Krakowskiej”2. 
Tak ustalona obsada władz Oddziału nie zmieniła się aż do 1939 roku. 

Duet Estreicher–Kostyal zdziałał dla krakowskiego ośrodka kształcenia far-
maceutów bardzo wiele. Przede wszystkim na łamach kronik uniwersyteckich 
oraz czasopism aptekarskich zaczęły się ukazywać obszerne sprawozdania sta-
nowiące bezcenne źródło wiedzy na temat funkcjonowania Oddziału. Dzięki nim 
wiemy, że druga połowa lat 20. stała pod znakiem ogromnego naporu kandyda-
tów na studia, do czego przyczyniła się nie tylko popularność samego kierunku, 
ale także likwidacja lwowskiego Oddziału Farmaceutycznego. I tak w 1925 roku 
było 227 kandydatów, w 1926 – 268, w rekordowym 1927 – 342, w 1928 – 260, 
w 1929 zaś – 245. W sprawozdaniu z lat 1927/1928, 1928/1929 i 1929/1930 
władze Oddziału ubolewały że, musiano „odrzucić cały szereg podań, nietyl-
ko mniej wartościowych, ale i takich, któreby ze wszech miar zasługiwały na 
uwzględnienie. Z pomiędzy odrzuconych znaczny bardzo procent zgłasza się 
w następnym roku ponownie, co wraz z normalnym kontyngentem rocznym po-
woduje ustawiczny wzrost liczby podań”. Sprawozdania z działalności Oddziału 
pokazują także stopniową feminizację zawodu: w roku akademickim 1927/1928 

1 M. Bilek, Krakowski Oddział ZZFP, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 1, s. 54–59.
2 M. Bilek, Rodzina Gatty, „Farmacja Krakowska” 2014, nr 3, s. 43–55.
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studiowało farmację 71 mężczyzn i 88 kobiet, w roku 1928/1929 – 64 studen-
tów i 90 studentek, a w roku 1929/1930 – 60 studentów i 85 studentek. Przy-
pomnijmy, że opisane już na łamach „Farmacji Krakowskiej” panny Zubrzyckie3, 
studiujące w latach 1908–1910, były jednymi z pierwszych studentek farmacji, 
reprezentując swą płeć na roku z jedną zaledwie koleżanką!

Marek Gatty-Kostyál, zdjęcie z początku lat 20. XX wieku 
Źródło: ze zbiorów rodzinnych Jacka Hegerle.

W związku z ogromnym naporem kandydatów dyrekcja Oddziału zmuszona 
była wprowadzać rozmaite ograniczenia. W 1929 roku na łamach wielokrotnie 
cytowanej w niniejszym cyklu „Kroniki Farmaceutycznej” informowano, że „Zapi-
sy na studja farmaceutyczne na Oddziale Farmaceutycznym Uniw. Jagiellońskiego 
w r. szk. 1929/30 rozpoczną się w połowie września”, przy czym precyzowano 
już na wstępie, że „ze względu na brak wolnych miejsc w pracowniach, w których 
odbywają się ćwiczenia, przepisane dla słuchaczy farmacji, przyjęta będzie, jak 
corocznie, tylko ograniczona ilość kandydatów”. Władze Oddziału podkreślały, 
iż „doświadczenie lat poprzednich uczy, że ilość zgłoszeń przewyższa dziesięcio-
krotnie ilość miejsc, będących do rozporządzenia”, dlatego „przyjmować się będzie 

3  M. Bilek, Historia apteki „Pod Gwiazdą” w Limanowej, „Farmacja Krakowska” 2008, nr 1, 
s. 28–36.
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tylko kandydatów z najlepszymi kwalifikacjami i największemi uprawnieniami ze 
szczególnem uwzględnieniem pochodzących z Zachodniej Małopolski i przyleg- 
łych jej części Rzeczypospolitej”. Jako ostrzeżenie dodawano ponadto: „Dyrektor 
Oddz. Farm. nie przyjmuje w sprawach przyjęcia ani nikogo osobiście, ani żadnych 
wstawiennictw ze strony osób trzecich”. Niestety nadmiar kandydatów nie był 
jedynym problemem krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego. Kolejnym była 
baza lokalowa – Oddział nie posiadał bowiem swoich sal wykładowych oraz ćwi-
czeniowych i musiał korzystać z gościny głównie Instytutu Chemicznego. 

W roku akademickim 1929/1930 w krakowskim Oddziale Farmaceutycz-
nym doszło do daleko idących, rewolucyjnych wręcz zmian, związanych z roz-
porządzeniem zmieniającym plan studiów, sposób prowadzenia egzaminów 
oraz wydłużającym czas trwania studiów z 9 do 11 trymestrów. Powstały wów-
czas pierwsze trzy samodzielne jednostki Oddziału: Katedra i Zakład Farmacji 
Stosowanej, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej oraz Katedra i Zakład 
Chemii Farmaceutycznej. Dyrektorem Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej 
i profesorem nadzwyczajnym farmacji stosowanej został magister farmacji, 
doktor filozofii i docent Marek Gatty-Kostyál. Zakład otrzymał siedzibę przy 
ul. Garncarskiej 7. Na czele Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej stanę-
ła docent Jadwiga Wołoszyńska, od roku akademickiego 1931/1932 profesor 
nadzwyczajny. Początkowo Zakład nie posiadał własnej siedziby, jednak już od 
początku roku szkolnego 1930/1931 zajął przekazane przez Akademię Górni-
czą pomieszczenia w budynku SS. Augustianek przy ul. Skałecznej 10. Również 
w tym budynku siedzibę swą znalazły Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej. 
Kierował nimi doktor chemii Aleksander Kocwa, od 1936 roku docent chemii 
organicznej i farmaceutycznej. Rok akademicki 1929/1930 zapisał się ponadto 
w życiu Oddziału powołaniem profesorów Estreichera i Gatty-Kostyála w skład 
Komisji Farmakopei Polskiej, jako odpowiednio wiceprezesa i członka.

Powstanie aż trzech nowych katedr z jednej strony uniezależniło Oddział 
od zlecania zajęć wielu innym katedrom czy zakładom Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, z drugiej jednak wywołało niemałe problemy kadrowe. Oto jak potrzebę 
powołania etatu technicznego motywował dyrektor Oddziału w piśmie do Se-
natu Uniwersytetu Jagiellońskiego: „przesyłając w załączeniu pismo kierownika 
Zakładu Chemii Farmaceutycznej, zast. prof. Dra Al. Kocwy, pozwalam sobie 
poprzeć je jaknajusilniej, celem wyjednania dla zakładu odpowiednich sił służ-
bowych. Zakład jest przeznaczony dla przeciętnie 45 studentów i zajmuje więcej 
niż całe piętro gmachu przy ul. Skałecznej, i jest rzeczą nie do pomyślenia, aby 
nie posiadał służącego! Czyż można już nie żądać, lecz sobie poprostu wyobrazić, 
aby czyszczenia lokalu, mycia naczyń, palenia w piecu, i podobnych robót doko-
nywał profesor wraz ze swym asystentem!”.
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Na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego zmieniały się nie tylko program nauczania farmacji, 
ale także forma graficzna dokumentów poświadczających odbywanie i ukończenie studiów. Indeks 
studencki oraz dyplom magistra farmacji Tadeusza Skowrońskiego, pochodzące z lat 30. XX wieku 
Źródło: ze zbiorów rodzinnych Andrzeja Skowrońskiego. 
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Tematyka prac naukowych wykonywanych w zakładach naukowych Od-
działu Farmaceutycznego była – jak wspomniano powyżej – drugorzędna wo-
bec konieczności prowadzenia licznych zajęć dydaktycznych. Niemniej jednak 
krakowski ośrodek uniwersytecki mógł się pochwalić ciekawymi badaniami. 
W Zakładzie Farmacji Stosowanej, przodującym wśród wszystkich zakładów 
Oddziału Farmaceutycznego pod względem liczby publikacji, zajmowano się 
głównie oznaczaniem zawartości alkaloidów i glikozydów w surowcach zioło-
wych, badaniem trwałości preparatów farmaceutycznych oraz wielokierun-
kowymi badaniami sporyszu. W okresie międzywojennym kierownik Zakładu 
Marek Gatty-Kostyál opublikował jako autor lub współautor kilkadziesiąt prac 
naukowych na ten temat. Z kolei tematyka prac naukowych wykonywanych 
w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej, prowadzonych przez profesor Jadwigę 
Wołoszyńską, znacznie odbiegała od jego nazwy. Profesor Wołoszyńska była 
bowiem pionierką polskiej algologii i tym też zagadnieniom bez reszty się po-
święcała. Na podstawie jej wykładów opracowano w 1932 roku Skrypt botaniki 
farmaceutycznej. Początkowo podobną problematyką zajmowała się doktor 
Irena Turowska – starszy asystent Zakładu. Słynne stały się jej prace na temat 
sinic, bakterii siarkowych oraz mikroflory źródeł mineralnych. Temu ostatnie-
mu zagadnieniu poświęcała liczne wykłady i odczyty. Dopiero w drugiej połowie 
lat 30. jej zainteresowania poszły w kierunku zielarstwa i ziołolecznictwa. Jako 
jedna z pierwszych zwróciła uwagę na konieczność ochrony roślin leczniczych. 
Zakład Chemii Farmaceutycznej Aleksandra Kocwy borykał się z największymi 
problemami organizacyjnymi, jednak i tutaj prowadzono prace z zakresu synte-
zy środków leczniczych. 

Zarówno w sprawach wspomagania badań naukowych, jak i rozwijania 
infrastruktury dydaktycznej z nieocenioną pomocą przychodziło Oddziałowi 
Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie, którego impo-
nującą historię przedstawiłem już na łamach „Farmacji Krakowskiej”4. Bez tej 
instytucji nie byłyby możliwe zakupienie pomocy dydaktycznych, finasowanie 
etatów, wynajem sal wykładowych i ćwiczeniowych czy wreszcie – prawdziwe 
wyzwanie! – uruchomienie czwartego roku studiów. 

W 1931 roku w historii Oddziału miało miejsce interesujące wydarzenie, 
będące świadectwem rosnącej jego roli i pozycji w krakowskim środowisku 
farmaceutycznym. Jak podawano w krótkiej relacji zamieszczonej w „Kalenda-
rzu Farmaceutycznym” z 1932 roku, „Gremjum Aptekarzy Małopolski Zachod-
niej ofiarnie poleciło znacznym kosztem, dochodzącym do pół tysiąca złotych, 

4  M. Bilek, Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych, „Farmacja Krakowska” 2016, 
nr 2, s. 43–47.
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wykonać dla użytku Wydziału Filozoficznego […] pieczęć do wytłaczania na 
dyplomach i aktach uroczystych wystawianych przez Wydział. […] Pieczęć zo-
stała wykonana na podstawie wzorów dawnych, wedle wskazówek i za aprobatą 
prof. Semkowicza”. Kolejnym symbolicznym wydarzeniem w dziejach Oddziału 
było nadanie pierwszego w historii tej instytucji tytułu doktora farmacji. Uważni 
Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” z pewnością pamiętają, że tytuł ów uzyskała 
Anna Pilecka, długoletnia pracowniczka i kierowniczka apteki w Szczawnicy. Ob-
szerną relację z tego wydarzenia, szeroko komentowanego i opisywanego w pra-
sie farmaceutycznej, cytowałem już w artykule Historia apteki w Szczawnicy5.

Anna Pilecka. Zdjęcie z lat 30. XX wieku 
Źródło: „Wiadomości Farmaceutyczne” 1939, nr 28, s. 423. 

Zapewne z ulgą władze Oddziału odnotowały spadek liczby kandyda-
tów na studia farmaceutyczne. W 1930 roku było ich 231, w 1931 – 204, 
w 1932 – 162, w 1933 – 138, w 1934 – 138, w 1935 – 118, w 1935 – zaledwie 94.  
Liczba chętnych zaczęła ponownie wzrastać przed wojną, choć nieznacznie. 
W 1936 roku podania o przyjęcie na studia złożyło 103 kandydatów, w 1937 – 
136, w 1938 zaś – 129. W latach 30. postępowała także feminizacja kierunku: 

5  M. Bilek, Historia aptek w Szczawnicy, cz. 2: Historia apteki „Pod Opatrznością”, „Farmacja 
Krakowska” 2010, nr 2, s. 38–45.



Farmacja KraKowsKa  2 / 201866

Organizacje aptekarskie

w roku akademickim 1930/1931 studiowało farmację 56 mężczyzn i 77 kobiet, 
w 1931/1932 – 60 studentów i 78 studentek, w 1933/1934 – 69 studentów 
i 87 studentek, w 1934/1935 – 77 studentów i 87 studentek, w 1935/1936 – 
70 studentów i 83 studentki, a w roku akademickim 1937/1938 – 71 studentów 
i 83 studentki.

Krakowskie środowisko naukowe angażowało się nie tylko w prowadzenie 
zajęć dydaktycznych i badań naukowych, ale także w życie zawodowe apteka-
rzy. Przykładowo regularnie w „Kronice Farmaceutycznej” publikował profesor 
Marek Gatty-Kostyál. Poruszał on szereg zagadnień zawodowych, wykazując się 
wielką znajomością codziennej praktyki aptecznej. Często też w „Kronice Far-
maceutycznej” zabierał głos dyrektor Oddziału Farmaceutycznego profesor Ta-
deusz Estreicher. Wypowiedzi jego miały charakter bardzo oficjalny i odzwier-
ciedlały stanowisko sfer uniwersyteckich. I tak np. w 1930 roku bardzo ostro 
zareagował na stanowisko Związku Lekarzy Okręgu Lwowskiego, wedle którego 
farmaceuci nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do wykonywania analiz 
lekarskich. Profesor Estreicher dowodził w swym artykule, że farmaceuta nie 
tylko dysponuje odpowiednią wiedzą, ale też byłoby wskazane, aby (szczególnie 
na prowincji) odciążył lekarza w prowadzeniu analiz. Szczególnie ciekawy z per-
spektywy czasu wydaje się udział pracowników Oddziału Farmaceutycznego 
w kursach dokształcających, organizowanych w 1938 roku przez Gremium Apte-
karzy Małopolski Zachodniej, o czym wspominałem już w poprzednim numerze 
biuletynu, w publikacji poświęconej kursom prowadzonym w łonie krakowskie-
go środowiska aptekarskiego.

W przededniu II wojny światowej Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, po 20 latach istnienia, był dobrze zorganizowaną, szybko rozwi-
jającą się instytucją o rosnącej sile oddziaływania na środowisko aptekarskie. Na 
czele placówki nadal stali profesorowie Tadeusz Estreicher (dyrektor) i Marek 
Gatty-Kostyál (zastępca dyrektora). Oddział posiadał już sześć wyodrębnionych 
jednostek: Zakład Farmacji Stosowanej, Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Za-
kład Chemii Farmaceutycznej, Oddział Zoologii dla farmacji oraz ogród roślin 
leczniczych, będący częścią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W roku akademickim 1938/1939, po paroletnich staraniach, udało się przenieść 
z Wydziału Medycznego na Oddział Farmaceutyczny Katedrę Farmakognozji. 
Wzrastała także liczba personelu zakładów Oddziału. Zakład Farmacji Stosowa-
nej, mieszczący się w nowej siedzibie przy ul. Krupniczej 16, zatrudniał obok kie-
rownika, profesora Gatty-Kostyála, starszego asystenta oraz dwóch młodszych 
asystentów i laboranta. Zakład Botaniki Farmaceutycznej, zlokalizowany także 
w nowej siedzibie przy ul. Franciszkańskiej 1, miał trzy etaty obsadzone przez 
kierownika Zakładu, profesor Wołoszyńską, starszego asystenta, doktor Irenę 
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Turowską, oraz laboranta. Najwięcej personelu zatrudniał Zakład Chemii Farma-
ceutycznej, pozostający w murach budynku przy ul. Skałecznej. Obok kierownika 
Zakładu pracowało tam dwóch starszych asystentów, dwóch asystentów wolon-
tariuszy oraz laborant. Nowo powstały oddział Zakładu Zoologicznego, określa-
ny jako „Zoologia dla farmaceutów”, zatrudniał jako wykładowcę profesora Sta-
nisława Skowrona oraz młodszego asystenta. Oddział mieścił się przy ul. Jana 20. 
Ponadto Oddział zatrudniał profesorów, docentów i asystentów do prowadzenia 
wykładów i ćwiczeń zleconych. W 1938 roku było to blisko 40 osób, zatrudnio-
nych w 15 zakładach na innych wydziałach lub w innych instytucjach.

Dalszy rozwój Oddziału zahamował wybuch II wojny światowej, jednak roz-
winięta już i ugruntowana struktura nauczania farmacji w Krakowie przyczyniła 
się bezpośrednio do wykształcenia w czasie okupacji tajnego nauczania farmacji, 
a w okresie tuż po wojnie – do szybkiego utworzenia samodzielnego Wydziału 
Farmaceutycznego.

Przy krakowskim Oddziale Farmaceutycznym działało prężnie Koło Farma-
ceutów, będące kolejną krakowską instytucją farmaceutyczną dwudziestolecia 
międzywojennego. Jego historia będzie tematem kolejnego opracowania w ra-
mach niniejszego cyklu. 

Piśmiennictwo u autora.

dr n. farm. Maciej Bilek

Wszystkie osoby, które zdały egzamin specjalizacyjny w sesji je-
siennej w 2017 roku i wiosennej w 2018 roku, zapraszamy do Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w celu aktualizacji prawa wykonywania zawodu. 

Przypominamy o możliwości otrzymania gratyfikacji finansowej 
za zdanie egzaminu państwowego.
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Przed 75 laty Polska Prasa farmaceutyczna Pisała...

Dotyczy pory zamykania sklepów. Ponieważ w ostatnim czasie wpływają 
często zapytania ze strony krakowskich aptek w sprawie pory zamykania skle-
pów, podaję do wiadomości, co następuje: wszystkie krakowskie apteki zamyka 
się wieczorem o godzinie 19. Od godziny 19 obejmują służbę apteki mające dy-
żur nocny. Uregulowanie to odpowiada zarządzeniu Starosty Miejskiego miasta 
Krakau w sprawie godziny policyjnej i godzin pracy we wszystkich zakładach 
przemysłowych. W zastępstwie Mgr Pawera

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 kwietnia 1943 roku.

Dotyczy wniosków na spirytus dla celów leczniczych i spirytus do palenia. 
Zwracam uwagę wszystkim aptekom, że wnioski o przydział spirytusu dla ce-
lów leczniczych i spirytusu do palenia nie należy skierowywać ani do Oddziału 
Spraw Zdrowia przy Gubernatorze Okręgu, ani do Generalnej Dyrekcji Monopoli, 
lecz wszystkie bez wyjątku do miejscowego Urzędu Celnego. W interesie har-
monijnego załatwienia sprawy proszę bezwarunkowo o trzymanie się tej drogi. 
W zastępstwie Mgr Pawera

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 kwietnia 1943 roku.

Dotyczy używania telefonów w publicznych aptekach. Zabrania się niniej-
szym publicznego używania telefonów w aptekach. Od pewnego czasu weszło 
w zwyczaj prowadzenie przez publiczność rozmów w sprawach zawodowych 
i prywatnych, co stwarza sytuacje, które utrudniają sporządzanie leków i pra-
widłowe załatwiania chorych. Jedynie w niecierpiących zwłoki przypadkach, 
w szczególności przy nieszczęśliwych wypadkach, przy wzywaniu lekarza, ka-
retki sanitarnej itp. zezwala się na oddanie do publicznego użytku znajdującego 
się w aptece aparatu telefonicznego. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 kwietnia 1943 roku.

Ku uwadze! Kto zna miejsce lub dowiedział się o miejscu pobytu mgra Ta-
deusza Zwierzyckiego, który do dnia 25 października 1942 pracował w aptece 
Krauzego w Staszowie, winien o tym natychmiast zawiadomić Izbę Aptekarską 
dla Generalnego Gubernatorstwa, Krakau, Wehrmachstr. 3. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 maja 1943 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



R∙MEL∙ROS∙SOL∙G∙ (Mel Rosatum so-
lutivum) – miód różany rozcieńczony; 
środek łagodnie przeczyszczający.

SVCCİ∙ RVTTE∙ CAPRARİE∙ (Succus 
Ruttae Caprariae) − sok z rutwicy le-
karskiej (Ruta Caprariae Gessn., syn. 
Galega officinalis L.). Zastosowanie: 
w zielniku Syreniusza z 1613 roku czy-
tamy o rutwicy: „przeciw morowemu 
powietrzu bardzo użyteczna […], glisty 
z żywota wywodzi”, czyli stosowano 
ją podczas rozmaitych epidemii oraz 
w wewnętrznych pasożytach. Rutwica 
była też znanym środkiem wzmagają-
cym laktację.

Majoliki apteczne, Włochy, Wenecja lub Rzym, XVI/XVII wiek, wys. 20 cm 
(dzban), wys. 10 cm (waza). Zbiory Muzeum Farmacji UJ CM, kolekcja Mateusza 
B. Grabowskiego, emigracyjnego aptekarza z Londynu, przekazana w 1976 roku 
(nr inw.: 5922, 5957)1.

mgr farm. Iwona Dymarczyk
Fot. Adam Olszowski

1  Szczegółowy opis naczyń w: I. Dymarczyk, Aptekarz i majoliki. O Mateuszu B. Grabowskim 
i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej, Kraków – Poznań 2015.




