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Informacje bIeżące

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków 
tel.: +48 12 264 25 53 | +48 607 140 898 
faks: +48 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 14.00
w czwartki od 12.00 do 14.00
w piątki od 10.00 do 12.00

wiceprezesi
mgr farm. Jerzy Jasiński i mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran pełnią dyżury:
w poniedziałki od 15.30 do 16.30
we wtorki od 09.00 do 12.00
w środy od 09.00 do 12.00
w czwartki od 15.30 do 16.30

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 

Prosimy wszystkie osoby przechodzące na emeryturę i zaprzestające wykonywania 
zawodu farmaceuty o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu w formie pisemnej do biura 
Okręgowej Izby Aptekarskiej.
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słowo Prezesa

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy!

Szybkimi krokami zbliża się koniec 2018 roku. Był 
to rok szczególny dla nas, Polaków, bo 11 listopada 
obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Z tej okazji w całym kraju odbywały się uroczystości związane 
z rocznicą. 

Ważnym wydarzeniem dla farmaceutów z Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie było odsłonięcie 8 grudnia 2018 roku tablicy upamiętniającej far-
maceutyczny ród Fusków z Biecza, w hołdzie za udział w tworzeniu i budowaniu 
państwowości polskiej. Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Bieczu przybliżyła 
postaci rodu: Wilhelma Fuska – powstańca styczniowego z 1863 roku, założy-
ciela apteki Pod Orłem w Bieczu; Witolda Fuska – działacza narodowego, który 
w 1924 roku był oficerem rezerwowym w grupie aptekarzy w 5 Batalionie Sa-
nitarnym w garnizonie Kraków; Wiesława Fuska – kawalera Orderu Virtuti Mili-
tari, żołnierza gen. Władysława Andersa. Jesteśmy dumni z takich farmaceutów.

Koniec roku to również zakończenie prac Zespołu ds. opracowania projektu 
ustawy o zawodzie farmaceuty oraz nowa odsłona regulacji antywywozowych. 
Ustawy te mogą wzbudzać emocje i wiele dyskusji. Zachęcam Państwa do zapo-
znania się z ich treścią i przesyłania wszelkich nasuwających się uwag.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam Państwu ser-
deczne życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów, spełnienia marzeń i realizacji 
planów!

Prezes OrA w Krakowie
dr Barbara Jękot



Farmacja KraKowsKa  4 / 20186

Od redakcji

Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy!

Rok 2018 przyniósł sporo zmian w ustawodaw-
stwie. Szczególnie ważne były nowele rozporządzeń 
Ministra Zdrowia w sprawie recept i w sprawie za-
potrzebowań oraz wydawania z apteki produktów 
leczniczych, środków spożywczych specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, które diametralnie zmie-
niły zasady realizacji recept i zapotrzebowań1. Przed nami zmiany związane 
z wprowadzeniem e-recepty i ustawy „antyfałszywkowej”. 

Taka dynamika legislacyjna wymaga zwłaszcza od kierowników, ale rów-
nież od pozostałych magistrów farmacji ciągłego aktualizowania swojej wiedzy. 
Wyzwaniem dla organów samorządu staje się wobec tego zapewnienie dostępu 
do szkoleń pozwalających prawidłowo wywiązywać się z zadań powierzonych 
przez ustawodawcę (Ministra Zdrowia) i płatnika (NFZ). Organizowaliśmy ich 
w ostatnim czasie, korzystając z różnych form przekazu, szczególnie dużo, za-
równo dla farmaceutów aptek ogólnodostępnych, jak i szpitalnych. Mam nadzie-
ję, że udało się nam przynajmniej w części wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu 
środowiska aptekarskiego. 

W obecnym numerze szczególnie polecam: 
• Apteka szpitalna – artykuł Walentego Zajdla przybliżający temat źródeł infor-

macji o leku;
• Vademecum kierownika apteki – opracowanie poświęcone temu, jak praktycz-

nie wywiązać się z obowiązku raportowania działań niepożądanych produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych;

• Opieka farmaceutyczna – czwarty, ostatni już artykuł z cyklu Przyprawy, które 
leczą, przyprawy, które szkodzą…, w którym dr Maciej Bilek omówił dietetycz-
ny aspekt stosowania przypraw.

1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 745); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 1773); rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wyda-
wania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2008).

• 
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od redaKcji

Wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, aby nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia mogli spędzić w gronie bliskich osób – rodziny, przyjaciół, 
w atmosferze życzliwości i radości. I aby Nowy Rok 2019 składał się z jedynie 
dobrych dni.

redaktor naczelna
Elżbieta rząsa-Duran

Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia  
były dla Państwa czasem odpoczynku,  

refleksji i radosnego świętowania,  
a zbliżający się Nowy Rok 2019  

pozwolił zrealizować wszystkie plany  
i przyniósł wszelką pomyślność!

Okręgowa Rada Aptekarska 
i pracownicy biura Izby
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Kalendarium

21.08.2018  Kraków – rozstrzygniecie konkursu „Biomedical security – a multi-
disciplinary approach for a multifaceted problem”, zorganizowanego 
przez OIA w Krakowie i PTFarm Oddział Kraków. Udział wzięła Prezes 
ORA dr Barbara Jękot

30.08.2018  Kraków – 100-lecie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Je-
rzy Jasiński

31.08.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

3.09.2018 Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
4.09.2018 Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
5.09.2018 Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
6–9.09.2018 Giżycko – VII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
10.09.2018 Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
11.09.2018 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
12.09.2018 Warszawa – posiedzenie NRA
13.09.2018 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
13.09.2018 Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie
15.09.2018  Łęczyca – II Puchar Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej
15–18.09.2018  Kraków – 3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny – temat prze- 

wodni: „News on biomarker discovery and research innovations in 
medicine and biomedical sciences”. Udział wzięła Wiceprezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

16.09.2018  Kraków – spotkanie z duszpasterzem farmaceutów połączone z warsz-
tatami zatytułowanymi: „Życie świadome celu. Po co ja tutaj tak na-
prawdę jestem?”

21–23.09.2018  Poprad na Słowacji – 2nd International Conference on Pharmaceuti-
cal and Medical Sciences – konferencja poświęcona bezpieczeństwu 
biomedycznemu człowieka. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie 
dr Barbara Jękot i Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta 
Rząsa-Duran

22.09.2018  Józefów k. Warszawy – III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Marato-
nie MTB

24.09.2018  Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Pre-
zes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

25.09.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

27.09.2018 Warszawa – Ogólnopolski Dzień Aptekarza
27.09.2018  Kraków – Konferencja Aptek Szpitalnych „Bezpieczna farmakoterapia 

lekami onkologicznymi”
3.10.2018  Wieliczka – spotkanie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Farma-

ceutycznej, wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych oraz izb 
aptekarskich. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot 
i Skarbnik ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito
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Kalendarium

6.10.2018  Kraków – szósta edycja spotkań Akademii Farmaceuty – kurs „Wpływ 
czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków (indy-
widualizacja farmakoterapii)”. Organizatorzy: Gdański Uniwersytet 
Medyczny, OIA w Krakowie i Grupa NeoArt

7.10.2018  Kraków – Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod 
patronatem Prorektora UJ ds. CM „5 na dobry początek”

12.10.2018  Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe zorganizowane przez 
HURTAP SA wraz z NIA, OIA w Łodzi oraz OIA w Krakowie. Tematyka: 
dyrektywa „antyfałszywkowa”, przepisy antywywozowe, e-recepta, 
zmiany 2018/2019 w zarządzaniu apteką. Otwarcie: Wiceprezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

13.10.2018  Kraków – uroczysta gala zorganizowana z okazji Dnia Budowlanych 
przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
oraz Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Udział wzięła 
Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran 

14.10.2018  Kraków – eucharystyczne spotkanie w ramach duszpasterstwa farma-
ceutów połączone z dyskusją nad filmem Doonby. Każdy jest kimś 

18.10.2018 Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie 
18.10.2018 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
18.10.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu
19.10.2018  Kraków – spotkanie z Dyrekcją MOW NFZ. Udział wzięli Wiceprezes 

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

22.10.2018 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
23.10.2018 Warszawa – posiedzenie NRA
24.10.2018  Kraków – szkolenie „Prezentacja nowości w recepturze aptecznej, ob-

sługa kapsułkarki manualnej oraz Unguatora® Gako”. Organizatorzy: 
firmy Galfarm i Fagron we współpracy z OIA w Krakowie

27.10. 2018  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w leczeniu 
chorób układu pokarmowego”. Organizatorzy: firma Aboca Polska 
i OIA w Krakowie

30.10.2018  Kraków – konferencja szkoleniowa dotycząca wprowadzenia e-recep-
ty. Prowadzenie i wykład: Skarbnik NRA mgr farm. Marian Witkowski
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Z żałobnej karty

Prof. dr hab. Zbigniew Bela

Profesor Zbigniew Bela urodził się 10 września 
1949 roku w Przemyślu. Studia polonistycz-
ne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył 
w 1976 roku. Po studiach 15 lat pracował w Wy-
dawnictwie Literackim jako redaktor. W tym też 
czasie publikował książki prozatorskie. Debiuto-
wał tomem Przygotowania do występu (opowia-
dania, 1979). Następnie wydał mikropowieść 
Kapitulacja (1983), tomik prozy poetyckiej Jeden 
obrót słońca (1984), za który otrzymał Nagrodę 
Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiań-
skiego, oraz Nić Ariadny i inne opowiadania 
(1988). Z pracy w Wydawnictwie zrezygnował 
w październiku 1991 roku na rzecz pracy w kra-

kowskim Muzeum Farmacji. W 1994 roku ukończył dwuletnie Studium Muze-
ologiczne UJ; w tym samym roku awansował na stanowisko starszego kustosza 
dyplomowanego.

W 1998 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie historii farmacji na pod-
stawie pracy o szesnastowiecznym zbiorze przepisów, m.in. na leki, kosmetyki 
i wina lecznicze, zatytułowanym Aleksego Pedemontana Tajemnice. W listopa-
dzie 2002 roku objął stanowisko p.o. dyrektora Muzeum Farmacji. Podstawą 
otwartego w 2005 roku przewodu habilitacyjnego była książka pt. Poglądy na 
temat leczniczych właściwości złota od czasów najdawniejszych po czasy współ-
czesne. Za książkę tę Zbigniew Bela otrzymał w 2006 roku Nagrodę Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W styczniu 2007 roku Rada Wydziału Farmaceutycznego UJ CM powołała 
go na stanowisko dyrektora Muzeum Farmacji. Funkcję tę pełnił do 6 września 
2018 roku. W 2009 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego, natomiast w styczniu 2015 roku z rąk Prezydenta RP odebrał nomina-
cję na profesora tytularnego. Jego książką profesorską była wydana pod koniec 

Źródło: zdjęcie ze zbiorów Muzeum 
Farmacji UJ CM.
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Z żałobnej Karty

Przypominamy, że wszystkie osoby korzystające z portalu 
e-dukacja.pl powinny uzupełnić dane w zakładce „Moje konto” 
o numer prawa wykonywania zawodu (nowy, ośmiocyfrowy).

2013 roku publikacja pt. O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych 
sprawach związanych z historią farmacji. 

Profesor Zbigniew Bela prowadził m.in. wykłady z historii farmacji dla stu-
dentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym UJ, z historii ziołolecznic-
twa na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i wykłady 
w tzw. Akademii Artes Liberales (wykłady otwarte dla studentów UJ). 

Swoim zainteresowaniom naukowym Zbigniew Bela dawał wyraz w artyku-
łach (ponad 50), wspomnianych książkach, rozdziałach w pracach zbiorowych 
(16 rozdziałów), redakcjach monografii i referatach zjazdowych. Warto wspo-
mnieć o zredagowanych przez profesora Belę książkach: 60 lat krakowskiego 
Muzeum Farmacji (Kraków 2007) oraz 225 lat farmacji na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim (Kraków 2008). 

Ostatnia książka profesora Beli – Od magii przez alchemię do chemioterapii. 
Wykłady z cyklu Artes Liberales (Kraków 2018) – to zbiór wykładów, jakie pro-
wadził na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach międzywydziałowego cyklu 
Artes Liberales. Zawiera ona najważniejsze fakty z historii lekoznawstwa, od 
starożytności począwszy, na pierwszych latach XX wieku kończąc.

Od 2006 roku Zbigniew Bela wchodził w skład komitetu naukowego czaso-
pisma „Opuscula Musealia”, w 2009 roku został członkiem Międzynarodowej 
Akademii Historii Farmacji, a w 2016 – członkiem Komisji Historii Nauki PAU. 
Był także członkiem Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Od 2002 roku pełnił 
funkcję przewodniczącego Sekcji Historii Farmacji Krakowskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 

Profesor Zbigniew Bela zmarł 6 września 2018 roku. Pochowany został na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

mgr Katarzyna Jaworska
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Wydarzenia

VII Żeglarskie Mistrzostwa Polski 
Aptekarzy

W dniach 7–9 września 2018 roku w Giżycku odbyły się VII Żeglarskie Mistrzo-
stwa Polski Aptekarzy. Organizatorem zawodów tradycyjnie była Okręgowa 
Izba Aptekarska w Olsztynie. Na starcie stanęło 21 załóg. Naszą Izbę reprezento-
wały dwie załogi, w składach: Przemek Szybka – kapitan, Maryla Petlic-Jedynak, 
Ania Rowińska, Piotr Zając oraz Małgorzata Lelito – kapitan, Joanna Piątkowska- 
-Kowalik, Zuza i Heniu Koler, Ola Bajołek i Czarek Duliasz. Pogoda w tym roku 
była „zamówiona”. Mieliśmy wszystko: i słońce, i wiatr, i chwilami opady desz-
czu. Były przechyły, emocje i świetna zabawa. 

Ostatecznie Mistrzem Polski 2018 została załoga z Łodzi. Drugie miejsce za-
jęła OIA Białystok, a trzecie – Pomorsko-Kujawska OIA. GRATULUJEMY! Nasze 
załogi uplasowały się odpowiednio na 8. (załoga Przemka) i 12. (moja załoga) 
pozycji. 

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości organizatorzy ufundowali wszystkim uczestnikom regat koszulki 
z orłem oraz wręczona została specjalna nagroda dla izby aptekarskiej, która 
zainicjowała żeglarskie zawody regatowe oraz wystawiła do tej pory najwięcej 
załóg.

Dziękujemy organizatorom i sponsorom za kolejną imprezę integrującą śro-
dowisko farmaceutyczne. 

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito
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wydarzenia

trzecie miejsce krakowskiej OIA 
w II Pucharze Polski Okręgowych 
Izb Aptekarskich w Piłce nożnej

15 września br., jak co roku (choć od poprzedniej imprezy pod nazwą Puchar 
Polski), w Łęczycy odbył się turniej piłki nożnej, na który zapraszane są cztery 
najlepsze drużyny z Mistrzostw Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 
Nożnej Halowej. Nie mogło na nim zabraknąć DRUGonów. Nasza reprezentacja, 
mimo że w dość okrojonym składzie: Tomasz Płatek, Piotr Zając, Piotr Knapik, 
Wojciech Ślusarczyk, Maciej Filipowski, Mateusz Przesór oraz Karol Czaja jako 
trener i Filip Płoch jako kamerzysta, zdołała wywalczyć trzecie miejsce.

Turniej był rozgrywany w schemacie każdy z każdym. Na początek zremi-
sowaliśmy z OIA Łódź, następnie przegraliśmy z OIA Szczecin, by w ostatnim 
meczu wygrać z OIA Poznań.

Zawody odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze, a po trudach meczo-
wych był integracyjny grill. Pogoda i humory nam dopisywały, a tymi rozgryw-
kami zaczęliśmy przygotowania do najważniejszej imprezy piłkarskiej w przy-
szłym roku, czyli VIII Mistrzostw Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 
Nożnej Halowej, które odbędą się 27 kwietnia 2019 roku w Krakowie. 

mgr farm. tomasz Płatek

Zapraszamy wszystkich pasjonatów oraz sympatyków piłki 
nożnej do kibicowania naszej drużynie w trakcie VIII Mistrzostw 
Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej, 
które odbędą się w Krakowie 27 kwietnia 2019 roku.
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• 

Obchody Ogólnopolskiego Dnia 
Aptekarza

27 września 2018 roku odbyła się uroczystość związana z Ogólnopolskim Dniem 
Aptekarza. Organizatorem tradycyjnie była Naczelna Rada Aptekarska. Patronat 
Honorowy objął Minister Zdrowia. 

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy 
Krakowskim Przedmieściu, odprawioną w intencji farmaceutów. Tegoroczna 
propozycja organizatorów nieco odbiegała charakterem od poprzednich gali 
organizowanych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Uroczystość odbyła 
się w warszawskim Teatrze Palladium.

Po powitaniu gości Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska rozpoczęła 
konferencję poświęconą przyszłości farmacji w Polsce i na świecie. Uczestnicy 
mieli możliwość wysłuchania wykładów gości z zagranicy:
• Oksany Pyzik z Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – „Ogólnoświa-

towa farmacja w obecnym wieku”;
• Ilarii Passarani, sekretarza generalnego Pharmaceutical Group of the Europe-

an Union – „Europejski rynek aptek – szanse i możliwości stojące przed farma-
ceutami”;

• Luca Besançona, byłego dyrektora generalnego International Pharmaceutical 
Federation – „Wyzwania na przyszłość dla aptek ogólnodostępnych”.

W foyer teatru zaprezentowano przygotowaną przez Główną Bibliotekę 
Lekarską wystawę, której głównym bohaterem jest Leopold Skulski – farma-
ceuta, były premier polskiego rządu, działacz polityczny i społeczny, przed-
siębiorca aktywnie uczestniczący w życiu zawodowym i publicznym przełomu 
XIX i XX wieku.

W trakcie przerwy odbył się briefing prasowy dla dziennikarzy.
Ostatnim punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości 

i wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych farmaceutom, którzy 
wyróżnili się w pracy zawodowej i na rzecz samorządu. Głos zabrali m.in. Sena-
tor RP Konstanty Radziwiłł i Wiceminister Zdrowia Marcin Czech, kierując pod 
adresem farmaceutów wiele słów uznania i życzliwości.
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Z przyjemnością informuję, że spośród członków naszej Izby mgr farm. Elż-
bietę Rząsę-Duran odznaczono Brązowym Krzyżem Zasługi, a mgr. farm. Witolda 
Juchę – odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Z kolei mgr farm. Je-
rzy Jasiński otrzymał wyróżnienie NRA „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”, 
a Medal im. Prof. Bronisława Koskowskiego odebrali mgr farm. Mirosław Gro-
dek, mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik i mgr farm. Marta Polak. Wszystkim 
odznaczonym serdecznie gratuluję.

Prezes OrA w Krakowie
 dr Barbara Jękot

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. 

Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie wpisów 
w karcie ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumen-
tów potwierdzających uzyskanie punktów edukacyjnych. 

Kartę szkolenia można odebrać w biurze OIA lub pobrać ze stro-
ny http://www.oia.krakow.pl/index.php/pliki (wersja do edycji 
z możliwością wypełnienia na komputerze i samodzielnego wy-
druku). 

Informacje o formach szkoleń, za które można uzyskać punkty 
edukacyjne, znajdują się pod linkiem: 
http://www.oia.krakow.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje. 

Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Działania niepożądane  
produktów leczniczych

W tym numerze przypomnę informacje o zgłaszaniu niepożądanych działań 
produktów leczniczych. Nie jest to jeszcze praktyka powszechna w przypadku 
farmaceutów, gdyż o większości działań niepożądanych pacjent informuje le-
karza lub pielęgniarkę. Przy założeniu, że opieka farmaceutyczna wejdzie do 
aptek i stanie się kolejną świadczoną w aptece usługą, informacje o działaniach 
niepożądanych pacjenci w pierwszej kolejności będą przekazywać właśnie far-
maceutom.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne 
i niezamierzone działanie produktu leczniczego1. Definicja taka została usta-
nowiona przez dyrektywę 2010/84/UE2 i zaimplantowana do prawodawstwa 
polskiego.

Ustawa Prawo farmaceutyczne określa3, że jednym z wielu zadań kierow-
nika apteki jest przekazywanie Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informacji o niepożą-
danym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Warto jednak 
przypomnieć, że zgodnie z wymienioną wcześniej dyrektywą wszystkie osoby 
wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy pf4 mają obowiązek lub 
prawo zgłaszać działania niepożądane produktów leczniczych lub wyrobów me-
dycznych. Farmaceuci należą do tej grupy, która jest zobowiązana do zgłaszania 
działań niepożądanych. 

1  Art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2211 z późn. zm.), dalej: ustawa pf.

2  Pełną treść dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 
2010 r. zmieniającej – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dy-
rektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produk-
tów leczniczych stosowanych u ludzi – można znaleźć na stronie: https://ec.europa.
eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2010_84/dir_2010_84_pl.pdf, 
dostęp: 14.11.2018.

3 Art. 88 ust. 5 pkt 3 ustawy pf.
4 Art. 2a ust. 2 ustawy pf.
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Wszelkie podejrzewane działania niepożądane należy przekazywać do De-
partamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, 
fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub podmiotowi odpowiedzialne-
mu (producentowi). Każde zgłoszenie jest oceniane pod kątem formalnym (czy 
zawiera wymagane dane) i merytorycznym. Po stwierdzeniu istnienia związku 
przyczynowo-skutkowego między lekiem a reakcją opis przypadku jest tłuma-
czony na język angielski i przesyłany do centralnej bazy danych Światowej Orga-
nizacji Zdrowia oraz do unijnej bazy danych EudraVigilance.

Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać przynajmniej: 
• dane identyfikacyjne pacjenta: inicjały, datę urodzenia (wiek), płeć;
• opis działania niepożądanego (jednego lub więcej);
• nazwę produktu leczniczego/substancji czynnej, której stosowanie spowodo-

wało podejrzenie działania niepożądanego;
• dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej: dane personalne, sposób kontaktu 

(adres e-mail, telefon, faks).
Należy pamiętać, że nie podajemy imienia, nazwiska czy innych danych wraż-

liwych pacjenta, natomiast wpisujemy swoje dane personalne wraz z informacją 
o możliwości kontaktu i adresie wykonywania zawodu5. Dane takie mogą być 
niezbędne dla przedstawicieli firm dokonujących zgłoszenia działania niepożą-
danego do Europejskiej Agencji Leków w wypadku, gdyby zaszła konieczność 
dostarczenia bardziej szczegółowych informacji o reakcji po zastosowaniu leku.

Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych6.

Uwaga: nie jest kompetencją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych przyjmowanie zgłoszeń działań 
niepożądanych suplementów diety, nawet jeżeli pacjent zakupił je w aptece.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 
2010 roku wprowadziła też obowiązek dodatkowego monitorowania leków. 
Szczególną uwagę należy zwracać na działania niepożądane:
• produktów leczniczych zawierających nową substancję czynną, czyli dopusz-

czoną do obrotu nie dłużej niż 5 lat w dowolnym państwie;
• produktów leczniczych zawierających nowe połączenie znanych substancji 

czynnych;

5  Art. 36e ust. 1 pkt 3 ustawy pf.
6  Zgłoś działanie niepożądane, 31.03.2016, http://urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/

monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/zg%C5%82o%C5%9B-dzia-
%C5%82anie-niepo%C5%BC%C4%85dane-0, dostęp: 14.11.2018.
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• produktów leczniczych zawierających znaną substancję czynną, ale podawaną 
nową drogą;

• występujące w wyniku podania nowych postaci produktów leczniczych;
• produktów leczniczych, które zyskały nowe wskazania;
• w przypadku gdy niepożądane działanie produktu leczniczego stało się powo-

dem zmiany leczenia;
• występujące w trakcie ciąży lub bezpośrednio po porodzie.

Leki dodatkowo monitorowane są oznaczone symbolem czarnego odwró-
conego trójkąta7, widniejącym na ulotce dołączonej do opakowania oraz w in-
formacji dla pracowników opieki zdrowotnej, czyli Charakterystyce Produktu 
Leczniczego. Wraz z symbolem zamieszczone jest krótkie zdanie wyjaśniające 
znaczenie trójkąta:

„  Ten produkt leczniczy podlega dodatkowemu monitorowaniu”.
Symbol ten jest używany we wszystkich państwach członkowskich Unii 

Europejskiej do identyfikacji leków dodatkowo monitorowanych. Od 2013 roku 
pojawił się na ulotkach dołączonych do opakowań leków, których to dotyczy (nie 
jest umieszczany na opakowaniach zewnętrznych ani w oznakowaniu opakowań 
bezpośrednich leków).

Wszystkie leki są uważnie monitorowane po wprowadzeniu do obrotu 
w Unii Europejskiej. Czarny trójkąt informuje o tym, że dany lek jest monitoro-
wany jeszcze staranniej niż inne. Nie oznacza on, że lek jest niebezpieczny, co 
należy uświadamiać pacjentom. Dodatkowe monitorowanie prowadzone jest ze 
względu na mniejszą liczbę dostępnych informacji o danym leku w porównaniu 
z innymi lekami (np. jest nowy na rynku lub dane dotyczące jego długotrwałego 
stosowania są ograniczone). 

Listę leków dodatkowo monitorowanych publikuje Europejska Agencja Le-
ków. Lista jest co miesiąc weryfikowana na posiedzeniach Komitetu ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC)8.

Opracowała
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

7  Wybranego zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 726/2004.
8  Opracowano na podstawie: Leki podlegające dodatkowemu monitorowaniu, 21.10.2015, 

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpiecze-
%C5%84stwa-lek%C3%B3w/leki-podlegaj%C4%85ce-dodatkowemu-monitorowaniu, 
dostęp: 14.11.2018; więcej informacji: Dlaczego monitorowanie bezpieczeństwa leków 
jest potrzebne, 21.10.2015, http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitoro-
wanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/dlaczego-monitorowanie-bezpiecze-
%C5%84stwa-lek%C3%B3w, dostęp: 14.11.2018.
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Źródła informacji o lekach – 
ich dostępność, wiarygodność 
i użyteczność w pracy farmaceuty 
szpitalnego

Poszukując profesjonalnej informacji o lekach, warto wziąć pod uwagę trzy kry-
teria oceny źródeł informacji: 
• wiarygodność – pochodzenie, stopień niezależności, dokładność; 
• użyteczność – adaptacja do potrzeb, ważność z punktu widzenia praktyki; 
• możliwość zastosowania – łatwy dostęp do najważniejszych informacji, możli-

wość przedruków, koszt. 
Wiarygodność źródeł. Informacje muszą być obiektywne i udokumentowane 

naukowo, a dane – aktualne i wyczerpujące. Trzeba być pewnym, że wszystkie 
wyniki badań klinicznych, zarówno te pozytywne, jak i negatywne zostały wzięte 
pod uwagę w informacjach dotyczących skuteczności i ryzyka stosowania dane-
go leku. Brak aktualnych danych przy lekach starszej generacji często oznacza, 
że dany lek jest już stosowany w niewielkim stopniu, ponieważ został zastąpiony 
przez inną, nową cząsteczkę w tych samych wskazaniach. 

Użyteczność źródeł. Informacje o leku przeznaczone dla lekarzy i farmaceu-
tów muszą być zaadaptowane do kompetencji i potrzeb każdego środowiska, in-
formacja musi być zrozumiała, łatwa w użyciu, pomagać w praktycznym rozwią-
zaniu problemu terapeutycznego (np. dostępność leku, jego skuteczność, koszt 
terapii), łatwa w znalezieniu i w klasyfikowaniu. Lekarz na ogół ma mało czasu, 
aby przeszukiwać różne źródła. Potrzebuje szybkich i pewnych odpowiedzi na 
pytania, które wypływają podczas codziennej praktyki. Na przykład jeżeli chodzi 
o nowy lek, to chce wiedzieć: jakie są dowody „wyższości” nowego leku nad leka-
mi dotychczas stosowanymi w tych samych wskazaniach; na jakich populacjach 
były prowadzone badania kliniczne; czy dany lek był już stosowany w innych 
krajach; jak kształtują się koszty i korzyści dla pacjenta/systemu opieki zdro-
wotnej. Farmaceuta potrzebuje informacji zapewniających właściwe stosowanie 
leku, tzn. informacji o przeciwwskazaniach, interakcjach, dawkowaniu, a także 
porad dotyczących właściwego stosowania leku przez pacjenta.

Musimy znać w przypadku każdego leku: 
• nazwę międzynarodową, nazwę handlową, postać i dawkę; 
• oczekiwaną korzyść, czyli wskazania; 
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• ryzyko stosowania: przeciwwskazania, środki ostrożności, działania niepożą-
dane, interakcje z innymi lekami; 

• sposób stosowania: dawkowanie i czas trwania leczenia; 
• warunki transportu i przechowywania oraz stabilności po otwarciu leku; 
• koszt terapii. 

Ważny jest też dostęp do elementów pozwalających na porównanie jednego 
leku z innymi stosowanymi w tych samych wskazaniach (poziom dowodu sku-
teczności), a także innymi sposobami leczenia tej samej jednostki chorobowej 
(np. leczenie chirurgiczne, fizjoterapia, psychoterapia, styl życia). 

Źródła informacji o lekach: informacje oficjalne (np. Urząd Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), słow-
niki leków (np. Leki współczesnej terapii, także w wersji online, oraz Indeks 
Leków Medycyny Praktycznej), książki referencyjne, bazy bibliograficzne, bazy 
faktograficzne, strony internetowe (np. Centrum Informacji o Leku, Drugs.com), 
wytyczne terapeutyczne. 

Do informacji oficjalnych można zaliczyć Charakterystykę Produktu Lecz-
niczego, czyli informację składaną przez firmę farmaceutyczną do władz reje-
stracyjnych, która stanowi część dossier leku. Informacja zawarta w ChPL jest 
ważna, ponieważ przy stosowaniu leku można się odnieść do oficjalnego druku, 
zatwierdzonego przez władze rejestracyjne danego kraju. ChPL są dostępne na 
stronach: www.ema.europa.eu, www.urpl.gov.pl, www.leki-informacje.pl oraz 
na stronach podmiotów odpowiedzialnych (nie wszystkich). 

Słowniki leków (np. Leki współczesnej terapii, Indeks leków Medycyny 
Praktycznej, Pharmindex) są wydawnictwami dystrybuowanymi przez firmy 
prywatne. Zawartość informacyjną dostarczają producenci i zazwyczaj jest ona 
mniej wyczerpująca niż to, co znajdziemy w ChPL. Zawartość słowników leków 
powinna być kontrolowana przez odpowiednie urzędy (np. MZ, URPL) danego 
kraju pod kątem zgodności z ChPL. Jeżeli tak nie jest, to słownik ma mniejszą 
wartość użytkową, ponieważ nie wiemy, czy znajdują się w nim informacje zgod-
ne z ChPL. W niektórych krajach (np. Holandia – Kompas, Portugalia – Simposio) 
słowniki leków są redagowane i wydawane jako wydawnictwa urzędowe.

Bazy bibliograficzne są głównym źródłem wyników badań klinicznych. Prze-
szukiwanie takich baz oraz analiza jakości informacji zawartych w wyszukanych 
artykułach są bardzo czasochłonne i wymagają posiadania umiejętności w za-
kresie m.in. używania słów kluczowych i oceny treści. Należy analizować jakość 
informacji: uważać na przeglądy niesystematyczne, zwrócić uwagę na to, jak jest 
zaprojektowane badanie kliniczne (np. badanie randomizowane kontrolowane), 
na niezależność autorów, jakość czasopisma, metodologię prowadzenia badań 
(dobór badanej populacji, wielkość badanej grupy, moc badania). 
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Bazy faktograficzne. Baza faktograficzna Medicines Complete zawiera: Clarke’s 
Analysis of Drugs and Poisons, Martindale – the Complete Drug Reference, Stock- 
ley’s Drug Interactions, Herbal Medicines, Food Supplements.

Medycyna oparta na dowodach naukowych – EBM (evidence-based medicine): 
1. Streszczenia badań to krótkie, ale szczegółowe streszczenia pojedynczych ba-

dań, które zostały wysoko ocenione. Zamieszczane są w takich czasopismach, 
jak „Evidence-Based Medicine”. 

2. Pojedyncze badania spełniające określone kryteria jakości – bibliograficzne 
bazy danych, np. PubMed, EMBASE. 

3. Syntezy to przeglądy systematyczne oraz metaanalizy. Można je odnaleźć 
w Cochrane Library i Cochrane Reviews. 

4. Streszczenia syntez to streszczenia przeglądów systematycznych i metaana-
liz. Zawierają też komentarze na temat metodyki opracowania oryginalnych 
syntez i refleksje dotyczące klinicznego zastosowania wyników. Można je 
znaleźć w „Other Reviews” w Cochrane Library.

5. Podsumowania znajdują się w bazach typu Up to Date, Clinical Key, DynaMed, 
które zawierają odpowiedzi na szczegółowe zapytania dotyczące praktyki 
medycznej, stanowią połączenie najnowszych wyników badań opartych na 
dowodach z opiniami ekspertów oraz wytycznymi. Na tym poziomie można 
znaleźć najlepsze wytyczne postępowania medycznego.
Strony internetowe i ich wiarygodność. HONcode jest powszechnie uzna-

nym, godnym zaufania standardem międzynarodowym w zakresie publikacji 
informacji medycznych w sieci, stworzonym przez Health on Net Foundation 
z Genewy. Głównym zadaniem HONcode jest ochrona użytkowników przed wąt-
pliwymi lub fałszywymi informacjami medycznymi dostępnymi w sieci. 

Health on Net Foundation sformułowała osiem reguł, którymi powinien 
się kierować wiarygodny serwis medyczny. Na tej podstawie udzielane są cer-
tyfikaty poszczególnym ubiegającym się serwisom. Każdy serwis, który uzyska 
taki certyfikat, jest katalogowany i ma prawo posługiwać się specjalnym logo. 
Wiarygodne serwisy informacji o lekach powinny działać na podstawie wypra-
cowanych standardów jakości. Informacje dla użytkowników serwisów inter-
netowych powinny być: zatwierdzone przez ekspertów klinicznych, regularnie 
analizowane i aktualizowane, bezstronne, niehandlowe (informacje, które nie 
wiążą się ze sprzedażą produktu) i nieodpłatne (informacje udzielane e-mailem). 

Piśmiennictwo u autora.
Opracował Przewodniczący Komisji 

ds. Aptek Szpitalnych OrA w Krakowie
mgr farm. walenty Zajdel
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3. Środkowoeuropejski  
Kongres Biomedyczny

W dniach 15–18 września 2018 roku w Krakowie odbył się 3. Środkowoeuropej-
ski Kongres Biomedyczny, którego temat przewodni brzmiał: „News on biomar-
ker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences”. 

Kongres, będący kolejną edycją odbywającego się już wcześniej wydarzenia 
naukowego, w 2018 roku został zorganizowany przez Instytut Farmakologii 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Ja-
giellońskiego Collegium Medicum, przy współudziale Polskiego Towarzystwa 
Farmakologicznego i Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. 

Interesująca i ambitna tematyka Kongresu całkowicie spełniła oczekiwania 
ponad 250 uczestników z 14 krajów świata, którzy prezentowali wyniki swoich 
badań podczas wykładów, sesji tematycznych oraz prezentacji plakatowych. 
Wydarzenie uświetniły wykłady wybitnych postaci ze świata nauki, w tym lau-
reatów prestiżowych konkursów European Research Council, m.in. z Niemiec, 
Belgii, Danii, Holandii, Norwegii, Włoch, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, 
Austrii, Węgier oraz Czech. 

Ze względu na szeroką tematykę tegorocznego Kongresu, obejmującą me-
dyczne i pozamedyczne zastosowania substancji psychoaktywnych, farmako-
genomikę, nanotechnologię w nanomedycynie, choroby neurodegeneracyjne 
i psychiczne, choroby rzadkie, otyłość i cukrzycę, udział w wydarzeniu wzięli 
przedstawiciele rozmaitych dziedzin nauki, m.in. lekarze klinicyści różnych 
specjalności, farmaceuci, farmakolodzy, biolodzy, biotechnolodzy, chemicy, 
toksykolodzy, jak również studenci różnych kierunków z obszaru biomedycy-
ny. Licznie przybyli młodzi pracownicy naukowi oraz studenci studiów dokto-
ranckich mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w specjalnie zorganizowanej 
sesji naukowej poświęconej młodym naukowcom. Konferencję wsparło wiele 
znanych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, które miały okazję 
zaprezentować się podczas wydarzenia, co niewątpliwie sprzyja zwiększeniu 
interdyscyplinarności badań naukowych oraz zacieśnieniu współpracy między 
światem nauki a przemysłem. 
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* wg rankingu KS Omnibus
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Leki z natury skuteczne
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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.  

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k., www.labofarm.pl
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Niewątpliwie splendoru i prestiżu dodały Kongresowi patronaty honorowe, 
które objęli: Prezydent Miasta Krakowa, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, 
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Tech-
nologii oraz Okręgowa Izba Lekarska i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. 
Członkami Honorowego Komitetu Kongresu byli Dyrektor Instytutu Farmako-
logii Polskiej Akademii Nauk, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Colle-
gium Medicum oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskie-
go Collegium Medicum. 

Patronat medialny nad Kongresem objęły Radio Kraków, „Galicyjska Gazeta 
Lekarska”, „Farmacja Krakowska”, „Medycyna Praktyczna”, „Ogólnopolski Prze-
gląd Medyczny”, „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”, serwis Farmacja.net 
sp. z o.o. oraz serwis Biotechnologia.pl. 

Kolejny Kongres planowany jest również w Krakowie, 19–22 maja 2020 roku.

Wszystkim osobom, które nie zdołały zebrać odpowiedniej 
liczby punktów edukacyjnych, a kończą kolejny okres edukacyjny, 
przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń far-
maceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceu-
tycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 499) wniosek o jego przedłużenie 
(maksymalnie o dwa lata) należy składać do Prezesa ORA nie 
później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego. Wniosek 
można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub e-mailem. 

Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Sprawozdanie  
z II Międzynarodowej Konferencji 
nauk Farmaceutycznych 
i Medycznych (2nd International 
conference on Pharmaceutical  
and Medical Sciences in Poprad)

W dniach 21–23 września br. w Popradzie na Słowacji odbyła się II Między-
narodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (2nd ICPMS), 
poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa biomedycznego człowieka. Jej te-
mat przewodni brzmiał: „Biomedical security. A multidisciplinary approach for 
a multifaceted problem”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prorek-
tor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki. 

W skład Komitetu Honorowego weszli: Dziekan Wydziału Farmaceu-
tycznego UJ CM prof. dr hab. Jacek Sapa, Dziekan Wydziału Lekarskiego 
UJ CM prof. dr hab. Maciej Małecki, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 
prof. dr hab. Tomasz Brzostek, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Pluta, Prezes Naczelnej Rady Apte-
karskiej mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. 

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. Dariusz Adamek, 
a Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego ‒ dr hab. Bożena Muszyńska, prof. UJ.

Konferencję współorganizowali: UJ Collegium Medicum (Wydział Lekarski, 
Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu), Instytut Farmakologii PAN, 
Naczelna Izba Aptekarska i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Naczelna 
Izba Lekarska i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Polskie Towarzystwo Far-
maceutyczne, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.
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W Konferencji wzięło udział: 80 uczestników z Polski, Słowacji i Węgier, 
prezentujących: 11 wykładów oraz 77 doniesień, w tym 23 krótkie doniesienia 
ustne oraz 54 postery elektroniczne. 

Zorganizowano trzy sesje wykładowe, na których wygłoszono wykłady: „Mo-
lecular forensic tools against medicinal products forgery” – prof. dr hab. Marek 
Sanak; „History and present of Biomedical Center Martin” – prof. dr hab. Pe-
ter Račay; „Pharmaceutical crime. A deadly epidemic of the 21st century” – 
prof. dr hab. Zbigniew Fijałek; „Some hideous elements from the »elements« of 
Nature… Analysis of toxic elements in human tissues and body fluids with the use  
of synchrotron radiation microspectroscopic techniques” – prof. dr hab. inż. Ma-
rek Lankosz; „To feel secure and safe. What does it really mean. Psychological 
aspects of social and individual security” – ks. prof. dr hab. Zenon Uchnast; „Coun-
terfeit pharmaceutical products and illegal distribution channels” – dr Grzegorz 
Brzoskowski (Sanofi); „Intestine. A suitcase with a double bottom. Research, pre-
vention, demands” – dr Gerhard Mikolaiczik; „Bioterrorism. A global challenge 
in the 21st Century. Should we feel defenseless or protected?” – dr Agnieszka 
Polończyk; „Prevention of coccidiosis with medicinal herbs as natural coccid- 
iostatics in rabbit production” – prof. dr hab. Károly Bodnár; „The presence of 
blaTEM genes in tonB-positive and tonB-negative pasteurellaceae isolates from 
respiratory microbiota” – dr hab. Urszula Kosikowska; „Phantom phenomena, 
body scheme and level of limb amputation. Efficiency of »mirror therapy«” – 
prof. dr hab. Roman Nowobilski.

Odbyły się dwa konkursy w ramach Sesji Młodych Naukowców w kategorii 
doktoranci i studenci. Wyniki prezentujemy poniżej:
1. Doktoranci: I miejsce – mgr Gabriela Starowicz (Katedra Farmakobiologii, 

UJ CM); wyróżnienia: mgr Edyta Chwiejczak (Katedra Mikrobiologii Farma-
ceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz mgr Martyna Kasela (Ka-
tedra Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

2. Studenci: I miejsce – Jan Lazur z Koła Naukowego Katedry i Zakładu Botaniki 
Farmaceutycznej; wyróżnienia: Oliwia Sara Siomak oraz Ernest Misiak z Koła 
Naukowego Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej.

dr Barbara Jękot
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leksykon naturalnych surowców leczniczych  
Medycyna Zachodu, tradycyjna medycyna chińska, ajurweda

Wydawnictwo: zielone wydawnictwo 
zielone-wydawnictwo.pl
ISBN: 978-83-65852-13-7
Liczba stron: 532
Rodzaj oprawy: twarda
Cena: 129 zł

Autorzy

prof. nadzw. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak – kierownik Katedry Far-
makognozji i Fitochemii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista I stop-
nia z zakresu farmakologii. Ekspert w dziedzinie molekularnych podstaw działa-
nia leków oraz substancji pochodzenia naturalnego. Przewodnicząca Polskiego 
Towarzystwa Farmakologicznego Oddziału Śląskiego. Czynna członkini Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutycznego, Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego, Polskiego Komitetu Zielarskiego i Polskiego Towarzystwa Zielarzy 
i Fitoterapeutów. Prowadzi badania, wykłady i kursy z zakresu fitofarmakologii 
i ziołolecznictwa. Współautorka czterech wydań podręcznika pt. Kompendium 
farmakologii oraz tłumaczenia podręcznika Medical pharmacology at a glance 
M.J. Neala. Współautorka poczytnych książek z serii „Zioła w Medycynie”.
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mgr farm. Zbigniew Skotnicki – farmaceuta, praktyk z dwudziestopięcioletnim 
doświadczeniem zawodowym w bezpośredniej pracy z pacjentami; kierownik 
apteki w Myszkowie specjalizujący się w doradztwie z fitoterapii, doktorant 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Twórca jednej z najwięk-
szych w świecie baz danych gromadzących informacje o surowcach leczniczych 
pochodzenia naturalnego, stosowanych we wszystkich systemach medycznych, 
ich właściwościach leczniczych oraz szczegółowych metodach ich zastosowania 
w terapii i profilaktyce. Ekspert w dziedzinie dziennikarstwa i bibliografii doty-
czącej historii światowych publikacji z zakresu ziołolecznictwa, farmakognozji, 
zielarstwa i botaniki farmaceutycznej, konsultant wydawnictw.

Tłumaczenie i wyjaśnienie terminów ajurwedyjskich – mgr Maria Hoffmann, 
filolog, językoznawca, tłumacz.

Leksykon jest dziełem 25 lat pracy badawczej autorów. Oprócz bardzo boga-
tego zbioru haseł w postaci monografii podstawowych surowców leczniczych 
pochodzenia naturalnego (793 surowce pozyskiwane z prawie 900 gatunków 
roślin, 23 gatunków zwierząt i 12 minerałów), stosowanych w medycynie kon-
wencjonalnej, ajurwedzie (AY) i medycynie chińskiej (TCM), zawiera słownik 
wybranych terminów medycznych i filozoficznych z zakresu ajurwedy i TCM, 
opis zastosowania terapeutycznego surowców naturalnych w wybranych jed-
nostkach chorobowych i objawach, przygotowanie preparatów leczniczych 
z surowców naturalnych w warunkach domowych oraz rozbudowany indeks, 
pomocny w korzystaniu z publikacji.

W Leksykonie korzystano ze wszystkich wydań Farmakopei Polskiej od FP II 
do FP X – przede wszystkim w celu ustalenia dawkowania i poprawnego nazew-
nictwa. Dla surowców wspólnych z ajurwedą, tradycyjną medycyną chińską, ko-
reańską i kampo (japońską) oraz stosowanych tylko przez nie podano sposoby 
dawkowania i podstawowe wskazania zamieszczone w aktualnie obowiązują-
cych farmakopeach Chin, Indii, Japonii i Korei Południowej. Literatura źródłowa 
obejmuje ponad 100 naukowych opracowań książkowych. Ogromna większość 
opisanych surowców wchodzi w skład preparatów dostępnych w Polsce.

A oto wybrane fragmenty recenzji:

Znajdziemy tu monografie opisujące surowce roślinne, a również 
surowce pochodzenia zwierzęcego i mineralnego. Każda monografia, 
oprócz podstawowych informacji botanicznych, podaje też istotne 
dane otrzymane z innych, znanych systemów medycznych. Jest to 
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nowatorskie ujęcie i na pewno zostanie docenione przez czytelników 
Leksykonu. Tym bardziej, że współczesne opracowania, w tym znane 
podręczniki farmakognozji i fitoterapii, ograniczają się do roślin lecz-
niczych dostępnych w Europie, z rzadka są uwzględniane surowce po-
chodzące z dalekich krajów. Leksykon umożliwia szybkie zapoznanie 
się z olbrzymią, specjalistyczną wiedzą botaniczną i medyczną. Będzie 
bardzo cennym narzędziem dla studentów farmacji, medycyny i zie-
larstwa, dla pracowników firm farmaceutycznych, lekarzy, pielęgnia-
rek, a także ogółu zainteresowanych bogactwem świata roślin.

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer  
Emerytowany kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału 

Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Producentów 

i Dystrybutorów Suplementów

*
Po raz pierwszy zebrane zostały w jednym miejscu informacje do-

tyczące wykorzystania roślin w trzech dużych systemach medycznych: 
zachodnim, tradycyjnej medycyny chińskiej i ajurwedzie. Zestawienie 
to umożliwi porównanie wykorzystania wielu roślin […] i w ten spo-
sób możliwe będzie nakreślenie nowych perspektyw w poszukiwaniu 
surowców leczniczych wśród roślin zarówno znanych, jak i do tej pory 
niebadanych lub zapomnianych w fitoterapii. Leksykon będzie także 
bez wątpienia pomocny w zdobywaniu wiedzy zielarskiej przez stu-
dentów i pasjonatów ziołolecznictwa.

dr hab. n. biol. Adam Stebel  
Kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej  

i Zielarstwa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny  
Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

*
Obowiązkiem szczególnie aptekarzy jest dostarczenie pacjentom 

zweryfikowanej, sprawdzonej i opartej na źródłach oficjalnych (far-
makopea) wiedzy. Leksykon jest źródłem rzetelnej wiedzy o natural-
nych surowcach leczniczych przedstawionej czytelnikowi w sposób 
skondensowany, bez zbędnych opisów, nieprzydatnych w codziennej 
praktyce. […] Przekazuję słowa uznania dla autorów, którzy włożyli 
wiele pracy i pasji w to, by książka służyła tak pogłębianiu i poszerza-
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niu wiedzy, jak i zaspokajaniu ciekawości o naturalnych surowcach 
leczniczych.

dr n. farm. Piotr Brukiewicz  
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

*
Leksykon jest jednym z nielicznych opracowań, które zawierają 

te w sumie najistotniejsze z punktu widzenia lekarza praktyka dane: 
jasne i precyzyjne instrukcje dotyczące przygotowania leków. Po 
opisaniu metody farmakopealnej zamieszczono wskazówki praktycz-
ne – sposób postępowania poza placówkami ochrony zdrowia, popar-
ty przykładami. Dzięki temu lekarz, zalecając stosowanie konkretnych 
ziół, może wskazać najwłaściwszy sposób postępowania w domu 
pacjenta. Oryginalna, dopracowana i godna polecenia pozycja.

dr n. med. Joanna Stępień  
Specjalista pediatra, neonatolog

Szanowni Państwo!
Informujemy, że 

IX Ogólnopolski Zjazd 
Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych 

odbędzie się 
w dniach 5–7 kwietnia 2019 roku. 

Miejscem zjazdu będzie Hotel Binkowski w Kielcach.

Przypominamy, że zgodnie ze statutem PSFO podczas IX Zjazdu 
odbędzie się walne zebranie członków stowarzyszenia, na które 

Państwa zapraszamy.

Zarząd PSFO
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naczynia na wino. Kyliks

Pierwszy kielich gasi pragnienie
drugi przynosi radość

trzeci przyjemność
czwarty szaleństwo

Apulejusz z Madaury, II wiek n.e.

Ułożenie uczestników sympozjonu na klinai, z kyliksem wina w ręku, pozwala 
łatwiej zrozumieć jego demokratyczną atmosferę. Sympozjon (συμπόσιον) to nie 
tylko wspólne picie czy picie razem – to równoprawne picie wina pomimo różnic 
w statusach społecznych i majątkowych uczestników. Wszyscy biesiadnicy mają 
przed sobą tak samo zastawione stoliki, co przedstawiano wielokrotnie np. na 
kyliksach typu Siana z londyńskiego British Museum czy na kraterze korync-
kim z Luwru. W tle często widać zawieszony koszyk na żywność (spuris), który 
przypominał o składkowym udziale biesiadników, jak w scenie z czerwonofi-
gurowych kyliksów Durisa lub kyliksu malarza Brygosa (obydwa datowane na 
480 rok p.n.e., znajdują się we florenckim Museo Archeologico Etrusco). 

Biesiadnik spoczywający na lewym boku, w pozycji ułatwiającej trawienie 
spożytej wcześniej uczty (deipnon), otrzymuje kielich z lewej strony i podaje go 
w sposób, który miał przynosić szczęście, tzn. w prawo (epidexia lub endexia). 
Plutarch stwierdza, że sympozjon to spędzanie czasu przy winie, które dzięki 
wzajemnej uprzejmości prowadzi do przyjaźni, a rozmowę (dojście do głosu) 
podczas niej należy rozdzielać podobnie jak wino na równych prawach, tak jak 
w demokratycznym ustroju. Wino ujawnia cały charakter i wszystkie emocje 
człowieka, stając się największym zaczynem otwartości (parrhesia) i prawdy 
(aletheia). Dionizos jest zaś dawcą najwyższej swobody wypowiedzi. Na wielu 
kyliksach epoki archaicznej namalowane są wytrzeszczone oczy, które uwidacz-
niały się podczas przechylania go do ust, sprawiając wrażenie zakładania maski. 
Przykładem mogą być czara Eksekiasa z 540–530 p.n.e. z Staatliche Antiken-
sammlung w Monachium lub duży (o średnicy 34,4 cm) czarnofigurowy kyliks 
z 520 roku p.n.e., bez nóżki, tzn. przeznaczony do wychylenia go jednym ruchem. 
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Ksenofont w Biesiadzie mówi, że kielichy są jak rydwany poruszające się po 
okręgu (w prawo), a dobry sympozjarcha jest jak zdolny woźnica. Musiał się 
znać na winach. Co ciekawe, obecne badania naukowe dowodzą, że mieszanina 
wina z wodą w proporcji 1 : 3 lub 1 : 5 nadal zachowuje właściwości lecznicze 
antybakteryjne. Dionizos Chalkus radzi, by hymny rozlewać w prawo – jak wino. 
Poeci w archaicznej i klasycznej literaturze greckiej używają obrazu krążącego 
w prawo kielicha jako metafory sympozjonu… „gdy przesłodki przymus krążą-
cych kielichów wnet rozgrzeje młodzieńcom delikatne serca, a nadzieja miłości 
zmysły im rozpali, ukryta pośród boskich darów Dionizosa” (Bakchylides). 

Niektóre konkurencje sympozjalne przyspieszały bieg kielichów tak, że wy-
dawały się one nie krążyć, lecz ścigać wśród uczestników. Po sali mogły zacząć 
wtedy krążyć wielkie kyliksy (kylichnai), jak czara Aleksandra – czarnofiguro-
wy kyliks malarza Fineusa z ok. 530 roku p.n.e. o średnicy 38 cm, lub też małe, 
ale w dużej, dodatkowej liczbie. Konkurencja ta nazywała się polyposia, czyli 
„picie wzmocnione”. Panowało przy tym ciekawe przekonanie, że ci, którzy 
szybko piją z wielkich kielichów, upijają się trudniej, niż ci, którzy piją szybko 
z małych. Picie, przy którym nie bierze się oddechu, nazywano amystis, podob-
nie jak służący do tego puchar „bez tchu”. W ten sposób pito wino zwykle do 
taktu muzyki lub pieśni. Może to ilustrować czerwonofigurowa czara malarza  
Adrii ok. 480 roku p.n.e. 

Akratoposie – picie wina nierozcieńczonego wodą – nazywano piciem po trac-
ku lub piciem po scytyjsku. Zwyczaje związane z kyliksem wyraźnie odróżniają 
społeczności. Kritiasz opisuje, że Chiota i Tazyjczyk przepija z wielkich kielichów 
ku prawej, Ateńczyk – z małych ku prawej, Tesalczyk z ogromnych naczyń prze-
pija do kogokolwiek zechce, Lacedemończyk (Spartanin) zaś pije sam z czary, 
którą ma przy sobie, a jego podczaszy nalewa dokładnie tyle, ile ten wypija. 

Kyliks jest instrumentem sine qua non sympozjonu. Mógł być nagrodą w kon-
kursie poetyckim lub zręcznościowym, jak wspomina Plato Comicus, a otrzyma-
ny jako dar, oznaczał dla młodzieńca wejście w dorosłość.

Pierwszym kielichem podczas sympozjonu był kielich czystego wina, 
tzw. metaniptrion, krążący wśród biesiadników. Każdy upijał z niego niewielki 
łyk, a resztę wylewano jako libację dla Dionizosa. Niewątpliwie było to wyrazem 
świadomości utraty samokontroli pod wpływem alkoholu. Drugim był kielich 
wina zmieszanego pół na pół z wodą dla bogini zdrowia Higiei. Kielichy poleceń 
lub przepisów niosły ze sobą żądania, np. wypicia kielicha w niewygodnej pozy-
cji na jednej nodze. Z kyliksem wiążą się nieodłącznie toasty (proposeis), zwane 
też Kielichami Przyjaźni lub Kielichami Miłości (hephilotesios kylix), które przy-
nosiły miłe słowa dla współbiesiadnika. Przekazaniu kielicha mógł towarzyszyć 
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najprostszy toast biesiadny: „Napij się i ty…!”. Karny kielich, za przegrany kon-
kurs, mógł być mieszaniną wina z wodą morską.

Za najstarsze świadectwo sympozjonu uważa się czarę Nestora. Jest to kotyle 
z ok. 725–710 roku p.n.e., wykonane w stylu geometrycznym, zawierające grec-
ką inskrypcję. Został znaleziony w 1954 roku w miejscu pochówku 10-letniego 
chłopca w dawnej greckiej kolonii na wyspie Pithekussaj (dziś Ischia) w Zatoce 
Neapolitańskiej. Napis głosi:

Jestem czarą Nestora, z której wygodnie się pije; 
kto zaś napije się z tej czary, tego natychmiast
ogarnie pragnienie pięknie uwieńczonej Afrodyty.

Kyliks, czyli płaska i szeroka czara z dwoma poziomymi bocznymi uchwyta-
mi, z której łatwiej było pić na półleżąco, nie był jedynym naczyniem do spoży-
wania wina. Używano też skyfosów (σκύφος). Jako przykład można podać skyfos 
z Geli z VI w p.n.e. z inskrypcją: „Należę do Pantaresa i jestem wspólną własnością 
przyjaciół”. Kotyle (κοτύλη), zoomorficzny etruski askos (ἀσκός), ryton (ῥυτόν) 
Persów czy Celtów, aż w końcu doskonale nadający się do przekazywania z rąk 
do rąk kantaros (κάνθαρος) z długimi uchwytami. Według mitologii greckiej za-
wsze pełny kantaros był atrybutem Dionizosa. 

Kolejkom wina na sympozjonie towarzyszyły występy kulturalne ucztujących 
na zadany przez sympozjarchę temat, oczywiście związany z zainteresowaniami 
pijących arystokratów – wino, kobiety, piękni chłopcy, bieżąca polityka, zagad-
nienia moralne, zmienność ludzkiego losu itp. Największy honor przynosiło 
oczywiście zaimprowizowanie naprędce samodzielnie skomponowanego pięk-
nego wiersza, choć stosowny cytat z poetów klasyków albo z krążących w tym 
środowisku utworów anonimowych mógł wystarczyć. Przekonanie, że wiersz 
będzie powtarzany na kolejnych sympozjonach, musiało być istotnym impulsem 
premierowo deklamowanych utworów. Najsłynniejsza zabawa zręcznościowa 
z użyciem kyliksu, polegająca na rzucie do celu, zwana była kottabos. Umieszczo-
ny pośrodku sali w chwiejnej równowadze na wysokim drążku metalowy tale-
rzyk należało strącić, nie wstając z sofy, rzutem ostatnich kropel wina pozosta-
jących w kyliksie i do tego uzyskać jak najczystszy dźwięk uderzenia talerzyka 
o drugi u dołu. Przykładem może być czerwonofigurowa ojnochoe malarza Fiali 
440 roku p.n.e. z Antikensammlung w Berlinie. Czasami celem były terakotowe 
„stateczki” pływające po powierzchni wody, a rzut kottabosa można było komuś 
zadedykować. Ponieważ jednak greccy arystokraci nie znali popularniejszej niż 
sympozjon rozrywki i oddawali się jej przez całe swoje dorosłe życie, z  wiekiem 
nabierali w niej wprawy, a konkurencje stawały się dla nich coraz łatwiejsze.
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„Powiedz mi, jak pijesz, a powiem ci, kim jesteś… w społeczeństwie!”. Słowa 
te wydają się istotną i słuszną refleksją. Funkcje kulturowe konsumpcji alkoho-
lu, a więc po co pijemy wino, oraz kulturowe uwarunkowania picia alkoholu, 
tzn. skąd wiemy, jak pić wino, są dostatecznie ważnymi argumentami, by sięgać 
do antycznej historii konsumpcji wina. Grecy wyraźnie oddzielili część uczty, 
podczas której spożywano jedzenie na siedząco (deipnon), od równoprawnego 
picia (symposion) dokonywanego na półleżąco. Ten drugi etap uczty nazywano 
nawet drugim stołem (deuterai trapezai), który też był ucztą słowa. Farmaceu-
tom znana jest skądinąd terminologia pierwszego i drugiego stołu. Sympozjon 
miał być metaforą społeczeństwa i lustrem życia społecznego, w którym two-
rzyła się demokracja. Podczas posiłku i dziś odtwarzają się wartości społeczne 
i sposoby osiągania harmonii w grupie. Dodatkowo korzystanie z tak bogato i su-
gestywnie dekorowanych naczyń musiało mieć silne odziaływanie głęboko oso-
biste i edukacyjne na biesiadników. Ilustracje przypominały o równości (stoliki 
tak samo nakryte), o działaniu alkoholu (ilustracje równoprawnych dyskusji, ale 
i pochodu tanecznego [komos], i wymiotujących biesiadników), o współudziale 
bóstw w bankiecie i jego wartości transcendentnej.

Piśmiennictwo u autorki.

mgr farm. Agata Ogórka-tabiś

Wszystkie osoby, które zdały egzamin specjalizacyjny ze spe-
cjalizacji farmaceutycznych w sesji wiosennej 2018 (i jeszcze tego 
nie zgłosiły) oraz w sesji jesiennej 2018 zapraszamy do Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w celu aktualizacji prawa wykonywania zawodu. 
Przypominamy o możliwości otrzymania gratyfikacji finansowej 
za zdanie egzaminu państwowego po okazaniu dokumentu po-
twierdzającego jego pozytywny wynik. 

Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Przyprawy, które leczą,  
przyprawy, które szkodzą… cz. 4

W ostatniej części cyklu Przyprawy, które leczą, przyprawy, które szkodzą…, 
zgodnie z zapowiedzią złożoną w poprzednim numerze „Farmacji Krakowskiej”, 
omówiony zostanie dietetyczny aspekt stosowania przypraw, kolejny zatem ob-
szar, w którym aptekarze mogą nieść pomoc pacjentom. Już na wstępie warto 
zaznaczyć, że miejsce przypraw we współczesnych naukach o żywieniu jest zna-
czące i umacnia się, szczególnie na skutek bardzo intensywnych działań Instytu-
tu Żywności i Żywienia (IŻŻ), który w najnowszą piramidę zdrowego żywienia 
i aktywności fizycznej1 na wysokości czwartego piętra wpisał właśnie przypra-
wy. Zalecenie ich stosowania znalazło się również w ósmej zasadzie zdrowego 
żywienia IŻŻ, która brzmi: „Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawarto-
ści soli. Używaj ziół – mają cenne składniki i poprawiają smak”. 

Zastosowanie przypraw uznaje się za bardzo istotne w żywieniu szpital-
nym, w połączeniu z dietą lekkostrawną. W opracowaniu Zasady prawidłowego 
żywienia chorych w szpitalach IŻŻ zdefiniował cel stosowania przypraw w wa-
runkach prowadzenia typowej diety szpitalnej: „podniesienie walorów smako- 
wych przez dodatek łagodnych przypraw i ziół sprzyja lepszej akceptacji posił-
ków przez chorych, u których łaknienie często jest upośledzone”. Podręczniki 
i inne źródła z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka podają z kolei, 
że w przebiegu diety lekkostrawnej2, a zatem będącej prostą modyfikacją żywie-
nia podstawowego, polegającej na eliminowaniu tych wszystkich produktów, 
potraw i technologii gastronomicznych, które drażnią przewód pokarmowy, 
dopuszczonymi przyprawami są: owoc wanilii, kora cynamonu, liść kopru 
ogrodowego, owoc anyżu i kminku oraz liść pietruszki. Z kolei cytowane wyżej 
opracowanie IŻŻ dodatkowo dopuszcza wykorzystanie w diecie lekkostrawnej 
ziela tymianku, ziela majeranku, ziela bazylii, liścia rozmarynu oraz goździków, 

1  N. Żurek, Nowa piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, „Farmacja Krakows-
ka” 2016, nr 1, s. 47–49.

2  M. Bilek, Dietetyka – wybrane zagadnienia, cz. 7: Dieta lekkostrawna, „Farmacja Kra-
kowska” 2014, nr 4, s. 40–45.
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zabrania w niej natomiast przypraw, na których działanie drażniące wskazywa-
liśmy już w drugiej i trzeciej części cyklu Przyprawy, które leczą, przyprawy, które 
szkodzą…: owocu pieprzu i pieprzowca oraz musztardy.

Jeszcze dalej idą ograniczenia stosowania przypraw w diecie „oszczędzają-
cej”, czyli odmianie diety lekkostrawnej ze zredukowaną podażą błonnika i sub-
stancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Zazwyczaj dopuszcza się 
w niej wykorzystanie wyłącznie wanilii i cynamonu. Wydawnictwa IŻŻ zaś za 
jedyne dopuszczone przyprawy uznają wanilię oraz liść kopru ogrodowego.

Odwrotnie jest w diecie o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych3, 
polecanej jako dieta profilaktyczna i lecznicza w zapobieganiu oraz dietoterapii 
hiperlipidemii i miażdżycy naczyń krwionośnych. W przypadku większości pa-
cjentów nie ma obiektywnych wskazań do całkowitego eliminowania przypraw 
drażniących, gdyż cele diety to jedynie obniżenie stężenia lipidów, a szczególnie 
cholesterolu we krwi oraz zapobieganie rozwojowi miażdżycy tętnic i jej po-
wikłań. Pacjenci podejmujący stosowanie takiej diety bardzo często poszukują 
smaku przypraw kojarzonych właśnie z potrawami tłustymi, które zostały wy-
eliminowane. Z tego też powodu dopuszczalne jest doprawianie innych potraw 
pieprzem, musztardą czy chrzanem. Ponadto w sytuacji współistniejącego 
nadciśnienia tętniczego przyprawy wprowadza się w miejsce soli kuchennej, 
o czym była mowa w publikacji Sód, sól, solenie – kiedy niezbędny elektrolit staje 
się wrogiem zdrowia?4.

Bardzo duże znacznie mają przyprawy w żywieniu pacjentów cierpiących na 
choroby nowotworowe5. Zgodnie z rekomendacjami IŻŻ, niezależnie od narządu, 
który został dotknięty, żywienie powinno się wówczas opierać m.in. na wyklu-
czeniu ostrych przypraw, stosowaniu zaś przypraw łagodnych. Opracowanie 
Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach poleca ziele majeranku, 
ziele bazylii, ziele lebiodki, ziele cząbru, owoc kolendry, kopru i kardamonu, 
liść pietruszki, goździki i korę cynamonu. Cytowane źródło dopuszcza nawet 
zastosowanie przypraw na ogół uznawanych za drażniące: kłącza imbiru, liścia 
laurowego i owoców korzennika. Podobne zalecenia są przy współwystępują-
cym wyniszczeniu nowotworowym, w którym zakazuje się spożywania potraw 
mocno przyprawionych i wyklucza takie przyprawy, jak: pieprz, pieprzowiec, 
musztarda i gorczyca.

3  M. Bilek, Dietetyka – wybrane zagadnienia, cz. 5: Diety: niskotłuszczowa, niskowęglowoda-
nowa, nisko- i wysokobiałkowa, „Farmacja Krakowska” 2014, nr 2, s. 37–43.

4  D. Ziaja, M. Bilek, Sód, sól, solenie – kiedy niezbędny elektrolit staje się wrogiem zdrowia?, 
„Farmacja Krakowska” 2017, nr 4, s. 45–51.

5  M. Bilek, Dietetyka – wybrane zagadnienia, cz. 8: Żywienie w chorobach nowotworowych, 
„Farmacja Krakowska” 2015, nr 1, s. 40–46.
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Niezwykle istotne jest poradnictwo w zakresie stosowania przypraw w od- 
niesieniu do pacjentów poddawanych terapiom onkologicznym. Przyprawy 
mogą bowiem pacjentom tym zarówno szkodzić, jak i pomagać. Gdy terapie 
onkologiczne wywołują metaliczny posmak w jamie ustnej, zastosowanie przy-
praw może znacznie poprawić komfort pacjenta. Z kolei jeśli w obrębie jamy ust-
nej występują rozlane stany zapalne błony śluzowej czy bolesne afty, przyprawy, 
szczególnie te ostre, takie jak owoc pieprzu i pieprzowca, nasienie gorczycy 
i korzeń chrzanu, należy bezwzględnie wyeliminować, gdyż drażnią dodatkowo 
zmienione chorobowo miejsca i wywołują dotkliwy ból. Dieta papkowata lub 
płynna wzmocniona6, które wówczas się wprowadza, nie mogą być zatem wzbo-
gacane o przyprawy. Tradycyjnie i z tych samych powodów przyprawy eliminuje 
się w sytuacji, gdy terapia onkologiczna wywołała biegunki bądź nowotwór do-
tknął którejkolwiek części przewodu pokarmowego.

Czytelnicy drugiej i trzeciej części cyklu Przyprawy, które leczą, przyprawy, 
które szkodzą… pamiętają z pewnością wielokrotnie podkreślaną konieczność 
ostrzegania pacjentów z chorobą wrzodową i refluksem przed spożywaniem 
ostrych przypraw, takich jak: korzeń chrzanu, owoce pieprzu i pieprzowca, 
kłącze imbiru czy musztarda. Ich wyeliminowanie to jedna z naczelnych zasad 
diety w tych schorzeniach. Podobne zalecenia wprowadza się również w dietach 
w innych stanach chorobowych przewodu pokarmowego, m.in. w przewlekłym 
zapaleniu trzustki7, wirusowym zapaleniu wątroby typu A8 oraz w zatruciach 
pokarmowych9. Analogicznie postępuje się w dietoprofilaktyce migreny10, gdyż – 
jak pamiętamy – przyprawy, szczególnie te ostre, mogą prowokować napad bólu 
migrenowego. Nie są one ponadto wskazane w przebiegu wszystkich chorób ze 
współtowarzyszącą gorączką, przy której powinniśmy się ograniczyć do przypra-
wiania wyłącznie bazylią, majerankiem, kminkiem czy liściem kopru ogrodowego. 

Zalecenie eliminowania z diety ostrych przypraw dotyczy nie tylko stanów 
chorobowych, ale także fizjologicznych11. O możliwym działaniu poronnym  

 6  M. Bilek, Dietetyka – wybrane zagadnienia, cz. 6: Diety z modyfikacjami konsystencji 
i składników mineralnych, „Farmacja Krakowska” 2014, nr 3, s. 36–42.

 7  M. Bilek, Dietetyka – wybrane zagadnienia, cz. 17: Postępowanie dietetyczne w chorobach 
gruczołów trawiennych i dróg żółciowych, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 2, s. 43–46.

 8  M. Bilek, Dietetyka – wybrane zagadnienia, cz. 18: Postępowanie dietetyczne w przebiegu 
wirusowego zapalenia wątroby typu A, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 3, s. 39–41.

 9  M. Bilek, Dietetyka – wybrane zagadnienia, cz. 13: Żywienie w zatruciach pokarmowych, 
gorączce i chorobach zakaźnych, „Farmacja Krakowska” 2016, nr 2, s. 38–42.

10  M. Bilek, Dietetyka – wybrane zagadnienia, cz. 11: Żywienie w chorobie migrenowej, 
„Farmacja Krakowska” 2015, nr 4, s. 49–51.

11  M. Bilek, Dietetyka – wybrane zagadnienia, cz. 3: Diety dostosowane do stanu fizjologicz-
nego organizmu, „Farmacja Krakowska” 2013, nr 4, s. 36–42.
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wielu przypraw wspominaliśmy już w poprzednich częściach cyklu. Kolejnym 
takim stanem jest karmienie piersią, ponieważ drażniące składniki przypraw 
mogą przechodzić do mleka matki. Bywają jednak stany fizjologiczne, w których 
stosowanie przypraw jest wręcz wskazane. Sytuacja taka ma miejsce w przy-
padku osób starszych, u których zarówno procesy trawienne, jak i wyczuwanie 
smaku i zapachu potraw są osłabione. Dlatego właśnie zaleca się przyprawianie 
posiłków przede wszystkim przyprawami z grupy liści i ziela (np. lebiodka, ba-
zylia, majeranek, cząber) oraz owoców (np. kminek, kolendra, koper włoski), 
które intensyfikują doznania smakowe i zapachowe, pobudzają trawienie, na-
silają apetyt i dodatkowo działają wiatropędnie, pomagając w kolejnym pro-
blemie tej grupy pacjentów. Przyprawy wskazane są ponadto jako dodatek do 
surówek warzywnych w okresie zimowym i wczesnowiosennym, kiedy to długo 
przechowywane warzywa stają się coraz mniej atrakcyjne smakowo. Odpowied-
nie ich przyprawienie pozwala zrekompensować utratę naturalnych substancji  
smakowo-zapachowych.

Mam nadzieję, że zaprezentowany Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” 
krótki cykl o przyprawach, które leczą i które mogą również zaszkodzić, przyczy-
ni się do wdrożenia przekazanej wiedzy w naszą codzienną pracę i poradnictwo 
farmaceutyczne. Raz jeszcze przypomnę: dobierając odpowiednio przyprawy 
do jednostki chorobowej, możemy naszym pacjentom bardzo pomóc i znacznie 
ulżyć ich cierpieniom. W ten właśnie sposób możemy budować swój autorytet 
i zaufanie do naszego zawodu. Jakież będzie bowiem zaskoczenie naszych pacjen-
tów, gdy zamiast leku OTC na wzdęcia uzyskają od nas informację o możliwości 
zastosowania przyprawy? Będzie to oczywisty dowód na to, że liczy się dla nas 
nie interes ekonomiczny, a dobro pacjenta! To samo dobro pacjenta powinno od 
nas wymagać informowania osób, u których występują – przykładowo – wrzody 
żołądka, o bezwzględnej konieczności wyeliminowania przypraw ostrych, draż-
niących. Wszystkie te porady mogą być udzielane przez aptekarzy z tym większą 
satysfakcją, że w sprawach przypraw, będących również surowcami zielarskimi, 
to właśnie my, farmaceuci, jesteśmy najbardziej kompetentni i uprawnieni do 
zabierania głosu! 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Koło Farmaceutów Studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

W poprzednim numerze „Farmacji Krakowskiej”, w artykule Krakowskie zjazdy 
absolwenckie, kilkukrotnie wspomniane zostało Koło Studentów działające przy 
Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. To właśnie lokal Koła 
Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego gościł dwa zjazdy absol-
wenckie, w 1931 i w 1937 roku, przy czym w czasie drugiego wymienionego 
zjazdu samo Koło obchodziło ćwierćwiecze działalności. Co prawda Koło Far-
maceutów Studentów nie było w ścisłym znaczeniu tego słowa „organizacją ap-
tekarską”, jednak współdziałało z takimi organizacjami i z pewnością stanowiło 
nieodłączną część krakowskiego środowiska farmaceutycznego i aptekarskiego. 

Koło utworzono w 1912 roku, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, 
korzystając z galicyjskich swobód zrzeszania. Jednak szeroko zakrojoną dzia-
łalność rozpoczęło ono dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Pierwsze powojenne walne zgromadzenie odbyło się niewiele ponad rok po 
odzyskaniu niepodległości, 1 grudnia 1919 roku. Wybrano wówczas tymcza-
sowy zarząd, którego zadaniem było przeprowadzenie szeregu prac przygoto-
wawczych. W trzy miesiące później, 29 lutego 1920 roku, na kolejnym walnym 
zebraniu, zarząd ów złożył swój mandat, po czym wybrano nowy zarząd. Koło 
w latach 20. używało nazwy „Koło Farmaceutów Uczniów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego”, w latach zaś 30. – nazwy zacytowanej w tytule, czyli „Koło Farma-
ceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Na czele Koła stał wybierany 
corocznie spośród braci studenckiej zarząd, w skład którego wchodzili prezes, 
wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz członkowie zarządu i ich zastępcy. Pośród 
nazwisk władz Koła można znaleźć wielu późniejszych wybitnych działaczy za-
wodowych i znanych powszechnie aptekarzy, m.in. Romana Nitribitta z Krynicy1, 
Mieczysława Jarosza z Nowego Sącza2 czy Walentego Hodboda z Grybowa3. 

1  M. Bilek, Dzieje aptek w powiecie nowosądeckim do 1951 roku, Nowy Sącz 2010, s. 117–129.
2  M. Bilek, Jaroszowie, „Farmacja Krakowska” 2014, nr 4, s. 46–52.
3  M. Bilek, Apteki Małopolski. Historia apteki w Grybowie, „Farmacja Krakowska” 2006, 

nr 2, s. 29–36.
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Działalność Koła była nadzorowana przez kuratora, wybieranego pośród 
profesorów Oddziału Farmaceutycznego. Pierwszym kuratorem, na mocy 
decyzji Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był sam rektor, profesor Józef 
Łazarski. Następnie funkcję tę pełnili kolejno profesorowie Karol Dziewoń-
ski, Tadeusz Estreicher oraz Marek Gatty-Kostyàl4. Początkowo siedziba Koła 
zlokalizowana była przy ul. Karola Olszewskiego 2, w tzw. Sali Refektarzowej 
II Zakładu Chemicznego, od roku zaś akademickiego 1933/1934 przeniesiono 
ją na ul. Piłsudskiego 4. W wymienionych siedzibach członkowie Koła pełnili 
popołudniowe dyżury, przykładowo w 1930 roku – trzy razy w tygodniu. Na 
czas wakacji działalność Koła była zawieszana, a powoływano jedynie tzw. ko-
misje przejściowe. 

Źródłami informacji na temat działalności Koła są przede wszystkim Księga 
protokołów z posiedzeń Walnych Zebrań i zebrań Zarządu Koła Farmaceutów Stu-
dentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, przechowywana w krakowskim Muzeum 
Farmacji, dokumenty w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
notki prasowe w czasopismach farmaceutycznych. Księga protokołów stanowi 
jednak źródło wyjątkowe, dzięki któremu można „wziąć udział” w spotkaniach 
młodzieży akademickiej sprzed kilkudziesięciu lat! Myliłby się ktoś, sądząc, że 
przemawiano językiem wytwornym, a wysoka kultura osobista była jedyną 
miarą tych spotkań. Przykładowo na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Koła 
Farmaceutów 16 marca 1933 roku jeden z uczestników stwierdził: „Kończmy, 
chce mi się spać!”. Wypowiedź ta wywołała co prawda oburzenie i została „za-
protokołowana”, nie była jednak wyjątkiem. Studenci częstokroć kłócili się bez-
pardonowo, wytykali sobie dawne spóźnienia na obrady, a członkowie zarządu 
atakowali się wzajemnie, zarzucając brak inicjatywy i zainteresowania sprawami 
Koła. Jednak – co starannie w Księdze protokołów odnotowywano – zwaśnione 
strony zawsze potrafiły podać sobie ręce w geście zgody. Wielkiej cierpliwości 
musiała wymagać rola kuratorów, których obowiązkiem był udział w zebraniach 
Koła. W marcu 1938 roku ówczesny kurator, profesor Gatty-Kostyàl, stwierdził, 
„że po raz pierwszy […] odbyło się tak niepoważne Walne Zebranie, gdzie część 
uczestników, nie mając zrozumienia dla dobra Koła, wprowadziła element 
burzliwy i chaos na salę”. Księga protokołów przekazuje też informacje o bardzo 
ciekawych referatach, które członkowie Koła przygotowywali na posiedzenia. 
Odnotowywano decyzje o przyznaniu godności członka honorowego, m.in. pro-
fesorowi Władysławowi Szaferowi, a także wydawano odezwy, np. popierające 
utworzenie „Parku Narodowego w Tatrach”.

4  M. Bilek, Rodzina Gatty, „Farmacja Krakowska” 2014, nr 3, s. 43–55.
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Pracami Koła interesowała się prasa farmaceutyczna, a jej przedstawicie-
le często obszernie sprawozdawali przebieg zebrań. Posiedzenie z 15 lutego 
1921 roku relacjonowała redakcja „Kroniki Farmaceutycznej”. Kuratorem Koła 
był wówczas profesor Karol Dziewoński, dyrektor Oddziału: „po sprawozdaniu 
za rok ubiegły, złożonem przez ustępujący zarząd, przystąpiono do omawiania 
najżywotniejszych spraw dla słuchaczy: egzaminów i podręczników do nauki. 
W sprawie pierwszej słuchacze wytrąceni anormalnymi stosunkami wojennymi 
z dawnego rygoru, zaskoczeni ostatecznym terminem dla t.zw. egzaminu przej-
ściowego, a nie znając przepisów o składaniu egzaminów, czuli się tem pokrzyw-
dzeni. Prof. Dziewoński, okazując bardzo wiele życzliwości dla młodzieży, która 
często nie z własnej winy egzaminów złożyć nie mogła, przyrzekł w granicach 
możliwości przesunięcie terminu – zwłaszcza dla tych, którzy odbywali służbę 
wojskową. W sprawie podręczników zgodzili się wszyscy zebrani, że najbar-
dziej dotkliwie odczuwają brak jakiegokolwiek podręcznika do farmakognozji. 
Postanowiono zatem za sumę 12.000 Mk otrzymaną z Ministerstwa Ośw. Publ. 
na pomoc naukową wydać skrypta do farmakognozji lub zwrócić się do Tow. 
»Unitas« w sprawie wydania II. tomu komentarza do famakopei, zawierającego 
część farmakognostyczną. Dla załatwienia tej sprawy wybrano komisję, złożoną 
z 3 kolegów”. Z kolejnej relacji „Kroniki Farmaceutycznej”, późniejszej o zaled-
wie kilka miesięcy, można się było dowiedzieć, że za najistotniejsze osiągniecia 
Koła jego Zarząd uznał „zakup książek i założenie biblioteki Koła, składającej się 
z 43 podręczników”. Ustępujący prezes sprawozdawał także szczegółowo kwe-
stie finansowe: „dochody własne Koła wyniosły ponad dziewięć tysięcy marek, 
z czego dwa tysiące marek przeznaczono na pożyczkę państwową, tysiąc marek 
na »kapitał obrotowy«, a pozostałą resztę na zakup kolejnych książek”. 

Finansowe podstawy egzystencji Koła Farmaceutów Studentów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego były zagadnieniem trudnym i drażliwym. Zapewniały je 
przede wszystkim składki członkowskie, próbowano jednak czerpać dochody 
z innych źródeł, często nieporadnie. Środki finansowe pozyskiwano przykłado-
wo ze sprzedaży skryptów, wypożyczania książek z biblioteki Koła, z opłat za 
uczestnictwo w zabawach i balach karnawałowych. Koło prowadziło też przez 
pewien czas sklepik, jednak jak wynika ze sprawozdań, przyniósł on więcej 
strat niż zysków. Natomiast wydatki Koła stanowiły zakup podręczników i ksią-
żek naukowych, a także prenumerata czasopism, m.in. „Wiadomości Farmaceu-
tycznych”, „Na Szerokim Świecie”, „Głosu Narodu” i „Młodej Farmacji”. Nieliczne 
tylko książki Koło otrzymywało w darze, m.in. od redaktora i wydawcy „Wiado-
mości Farmaceutycznych”, magistra Franciszka Heroda. Koło opłacało ponad-
to regularne składki, m.in. na budowę Biblioteki Jagiellońskiej i Ligę Ochrony 
Przyrody.
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Duża część studentów farmacji w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
rekrutowała się nie z zamożnych rodzin aptekarskich, lecz ze środowisk ubo-
gich. Dlatego też bardzo ważną część działalności Koła Farmaceutów Studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego miało stanowić udzielanie pożyczek. Na przełomie 
lat 20. i 30. udzielane były pokaźne pożyczki o charakterze długoterminowym, 
często jednak dłużnicy wcale nie poczuwali się do zwrotu pieniędzy, a w skraj-
nych wypadkach władze Koła dopominały się o dawne długi już u dyplomowa-
nych magistrów farmacji! Doprowadziło to okresowo do decyzji władz Koła 
o całkowitym zaprzestaniu udzielania pożyczek, a następnie o ich ograniczeniu 
do niewielkich kwot, z obowiązkiem spłacenia w krótkim terminie. Jak widzimy, 
przedwojenni studenci krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego nie zawsze 
zachowywali się odpowiedzialnie. Bodaj najbardziej jaskrawymi wydarzenia-
mi, których ślady można znaleźć z kolei w dokumentach przechowywanych 
w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego są informacje o… fałszerstwach. I tak 
w czerwcu 1923 roku studentka farmacji „do noty »dobrej« na indeksie dopi-
sała »b.«”, przy czym po zdemaskowaniu, jak zapewniała w piśmie do Świetnej 
Dyrekcji Oddziału Farmaceutycznego, „szczerze żałowała oraz przyrzekała na 
przyszłość nie uczynić nic podobnego”. W 1932 roku zaś sfałszowany został 
w indeksie studenckim podpis profesora Estreichera.

Działalność Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego była 
nie tylko nauką demokracji, nie tylko zaszczepieniem w młodzieży akademickiej 
pasji do działalności społecznej, ale także przygotowaniem do codziennej pracy 
w aptece. Prasa farmaceutyczna często donosiła o rozmaitych wydarzeniach to-
warzyskich organizowanych przez Koło, których celem była integracja młodzie-
ży akademickiej ze środowiskiem aptekarskim, a zatem – możliwość spotkania 
przyszłych pracodawców! Szczególnie obszernie informowano o słynnych kra-
kowskich karnawałowych balach farmaceutów. W 1922 roku przybyły na taki 
właśnie bal wszystkie znakomitości krakowskiego świata farmaceutycznego: 
inspektor farmaceutyczny, władze Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej, 
członkowie zarządu Towarzystwa „Unitas” oraz profesorowie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Redakcja „Kroniki Farmaceutycznej” pisała: „pląsy przeciąg- 
nęły się do rana, a niezwykle sympatyczny i wesoły nastrój podtrzymywały 
bardzo dostępne i smaczne przekąski, sporządzone własnoręcznie przez nasze 
najmłodsze koleżanki. Bal farmaceutów należy bezsprzecznie zaliczyć do naj-
udatniejszych zabaw ubiegłego karnawału”. Bale odbywały się m.in. w salach 
Towarzystwa Lekarskiego oraz w Kasynie Oficerskim przy ul. Zyblikiewicza. Wy-
darzenia te poprzedzały zaproszenia publikowane na łamach prasy aptekarskiej.  
W 1931 roku na „Wielką Zabawę Karnawałową” zapraszano „starszą genera-
cję farmaceutyczną wraz z rodzinami”. Z kolei w październiku lub listopadzie 
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każdego roku Koło organizowało tzw. herbatki zapoznawcze dla studentów 
pierwszego roku. Członkowie Koła byli gośćmi zapraszanymi na uroczystości 
przygotowywane przez krakowskie organizacje aptekarskie, takie jak spotka-
nia opłatkowe w siedzibie Gremium. Z pewnością jednak w życiu studenckim 
największymi atrakcjami były wspólne pikniki i wycieczki, m.in. do Ojcowa, na 
Pilsko czy do lwowskiej fabryki farmaceutycznej Laokoon.

Studenci krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego brali także udział 
w zjazdach i spotkaniach Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Nauko-
wych – kół z uniwersytetów z Warszawy, Poznania, Wilna i Lwowa. Czytelnicy 
„Farmacji Krakowskiej” pamiętają być może, że w artykule Krakowskie zjazdy5 
relacjonowaliśmy Zjazd Kół Farmaceutycznych Polskiej Młodzieży Akademickiej, 
który odbywał się w Krakowie w dniach 15–17 kwietnia 1932 roku. Być może 
wielu zastanawiało się, skąd studenci farmacji byli tak bardzo dobrze poinfor-
mowani o problemach zawodu, do którego się przygotowywali. Było to zasługą 
ich starszych kolegów i bardzo mądrej tradycji. Otóż prezesi Koła Farmaceutów 
Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego byli regularnie delegowani na posie-
dzenia krakowskiego Oddziału Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowni-
ków w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zebrania Wydziału Towarzystwa Popie-
rania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie, dzięki czemu doskonale wiedzieli, co 
się dzieje w zawodzie. Z kolei na zebraniach Koła gościli przedstawiciele ZZFP, 
próbując wciągać młodzież akademicką w akcje prowadzone przez krakowski 
Oddział. Przykładowo w Księdze protokołów z posiedzeń Walnych Zebrań i zebrań 
Zarządu Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zapisano, że 
przedstawiciel Oddziału ZZFP przekonywał studentów do złożenia „uroczystego 
protestu” przeciw „przyjmowaniu na praktykę do aptek przed studjami, przez co 
stwarza się w zawodzie wykolejeńców bez przyszłości (wieczni pomocnicy i asy-
stenci)”. Redagujący ów zapis kronikarz słusznie zauważył, że „z drugiej strony 
dla nas słuchaczów farmacji, po ciężkich dla niejednego studjach, po uzyskaniu 
dyplomu magisterskiego, niema nieraz miejsca na praktykę w aptece”. 

Członkowie Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
angażowali się również w redagowanie czasopisma akademickiego „Młoda Far-
macja”, organu prasowego Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Nauko-
wych, podejmującego szeroko pojętą tematykę „zawodowo-społeczną, naukową 
i kronikarsko-informacyjną”. 

Działalność Koła uległa oczywistemu zahamowaniu podczas okupacji 
niemieckiej. W okresie powojennym odrodziło się ono i przez pięć lat, aż do 
1950 roku, pełniło swe dawne funkcje, wsławiając się licznymi cennymi inicja- 

5  M. Bilek, Krakowskie Zjazdy…, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 2, s. 53–63.
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tywami, którym przyświecały zarówno cele studenckie, jak i społeczne. Likwida-
cja Koła nastąpiła w listopadzie 1950 roku, w czasie gdy władze komunistyczne 
rozprawiały się z ostatnimi instytucjami o charakterze samorządowym.

W kolejnym odcinku cyklu Organizacje aptekarskie przedstawimy między-
wojenną działalność inspektorów farmaceutycznych województwa krakow-
skiego, co jest niezbędne dla pełnego opisania historii farmacji i aptekarstwa na 
terenie Krakowa i Małopolski w latach 1918–1939.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek

Przypominam, 
wszystkim osobom, które posiadają prawa wykonywania zawodu 
ze starymi numerami (tj. wydane do 2004 roku) i nie uzupełniły 
ich o nowy numer, że powinny się zgłosić do biura Izby w celu 
otrzymania adnotacji o nowym ośmiocyfrowym numerze PWZ. 

Aktualizacji dokumentu można dokonać osobiście lub drogą 
pocztową (przesyłając go listem poleconym bądź kurierem). 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na osobiste załatwienie sprawy, 
proszę o wcześniejszy kontakt z biurem Izby 
(tel. +48 12 264 25 53 | +48 607 140 898). 

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot
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Przed 75 laty Polska Prasa farmaceutyczna Pisała...

Dotyczy przedwojennych pretensji hurtowni farmaceutycznej A. Szpinak 
Sp. A. w Warszawie. Jak mi doniesiono hurtownia farmaceutyczna A. Szpinak A.G. 
w Warszawie wysuwa względem poszczególnych aptek w okręgu Galicja żąda-
nie o wyrównanie rachunków z okresu przedwojennego. Zwracam dzierżawcom 
aptek uwagę na to, że wymieniona hurtownia farmaceutyczna w obecnej chwili 
nie ma żadnej podstawy prawnej do ściągania pretensji przedwojennych. Proszę 
o zawiadomienie mnie o każdym tego rodzaju wypadku za pośrednictwem Od-
działu Izby Aptekarskiej we Lwowie. 

Prezes Izby Aptekarskiej Dr Weber Radca farmacji 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 października 1943 roku.

Dotyczy „pasku” środkami leczniczymi. Już kilkakrotnie miałem sposobność 
do zwrócenia uwagi aptekarzom i właścicielom aptek na konieczność przestrze-
gania zakazu „paskowania” środkami leczniczymi. Mimo to zgłoszono mi nastę-
pujące przypadki, które niniejszym podaję do wiadomości:
1) Aptekarz […], sprzedał na receptę leki za ogólną cenę zł. 52.–, podczas gdy 

cena według taksy aptekarskiej wynosiła zaledwie zł. 9,80. Urząd Kontroli 
Cen ukarał aptekarza dotkliwą grzywną pieniężną z zagrożeniem, w razie 
powtórzenia się takiego wypadku, odebrania koncesji na prowadzenie apteki. 

2) Kierowniczka apteki […], nabywszy w „pasku” benzynę i oliwę, sprzedawała 
je następnie po bardzo wygórowanej cenie. Władze kontrolne ukarały ją za to 
grzywną pieniężną z zagrożeniem, w razie powtórzenia się, odebrania upo-
ważnienia do prowadzenia apteki.
Obydwa wypadki skłaniają mnie raz jeszcze do ostrzeżenia jak najdobit-

niej wszystkich aptekarzy przed przekraczaniem urzędowo wyznaczonych cen 
sprzedaży na środki lecznicze. Podkreślam, że wszelkie przekroczenia cen ściga-
ne będą niezwykle surowo i bezwzględnie oraz karane będą nie tylko dotkliwymi 
grzywnami pieniężnymi, ale także należy się liczyć z odebraniem upoważnienia 
do prowadzenia apteki. Poza tym będę w przyszłości wszystkie znane mi tego 
rodzaju wypadki publikował na tym miejscu. 

Prezes Izby Aptekarskiej Dr Weber Radca farmacji 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 listopada 1943 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



∙ A ∙ Dİ ∙ CARDO S.O. (Aqua di Cardo Santo), 
czyli woda z ostu świętego, sporzą-
dzana z drapacza lekarskiego (Cnicus 
benedictus L.), zwanego ostem błogo-
sławionym, syn. Carduus benedictus L., 
który zalecano jako lek poprawiający 
trawienie oraz w nieżytach górnych 
dróg oddechowych ze względu na wła-
ściwości wykrztuśne i przeciwzapalne.

Dzbany apteczne, majolika, Włochy: Aqua di Cardo Santo – 1706 rok, wys. ok. 32 cm; 
Syrupus  de  quinque  radicibus  aperientes – Nove, warsztat Pasquale Antonibo-
na, 1750 rok, wys. 19 cm; zbiory Muzeum Farmacji UJ CM, kolekcja Mateusza 
B. Grabowskiego, emigracyjnego aptekarza z Londynu, przekazana w 1976 roku 
(nr inw.: 5920, 5941)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.

SYR. QUINQ. RAD APER. (Syrupus de qu-
inque radicibus aperientes), czyli syrop 
z pięciu korzeni, łagodnie przeczysz-
czający. Preparat ten zawierał ko- 
rzenie: selera (Apium  graveolens L.),  
fenkułu (Foeniculum officinale L.), pie-
truszki (Petroselinum sativum L.), rusz-
czyka (Ruscus aculeatus L.) i szparaga 
lekarskiego (Asparagus  officinalis L.).  
Lek miał udrażniać drogi żółciowe.




