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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!

Rok 2019 rozpoczęliśmy w aptekach z przytupem 
i werwą. Od 1 stycznia z niecierpliwością oczekujemy 
na e-recepty. Z rozmów z Państwem wiem, że spora-
dycznie są wypisywane. Lekarze podchodzą do tematu sceptycznie, co – jak mi 
tłumaczono – wynika z braku szkoleń w tym środowisku. 

Od 9 lutego mamy tzw. dyrektywę antyfałszywkową. Nie wszyscy zdołali się 
podłączyć na czas do systemu IT wdrażającego jej przepisy, ale też nie z własnej 
winy. Fundacja KOWAL listy i e-maile zaczęła wysyłać do aptek we wrześniu. 
Niektóre apteki nie otrzymały korespondencji listowej, a do innych nie dotarły 
e-maile. Obecnie nie do końca wiemy, jak postępować przy alercie „fałszywie 
dodatnim”. Nie mamy informacji o zwolnionych seriach leków. Czekamy na do-
kładne wytyczne i procedury.

1 kwietnia tego roku wchodzi obowiązek wysyłania raportów do Zintegro-
wanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), 
który zbiera i przetwarza dane o obrocie produktami leczniczymi, środkami 
spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycz-
nymi. Na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych jednostki takie jak Mini-
sterstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny będą mogły efektyw-
nie realizować politykę lekową państwa, a tym samym dbać o dobro pacjentów, 
jak podaje Minister Zdrowia. Termin przesuwany był już kilkakrotnie – podobno 
ten jest ostateczny.

Do wszystkich tych zadań podchodzimy jak zawsze z aptekarską dokładnoś- 
cią i starannością. Możemy pogratulować sobie zorganizowania w wywiązywa-
niu się z nakładanych na nas obowiązków.

Smutne jest to, że przy raportowaniu, sprawozdawaniu i kontrolowaniu 
mamy coraz mniej czasu i cierpliwości dla pacjenta – wpatrzeni w monitory kom- 
puterów i kolory skanerów.

Pozdrawiam!

Prezes OrA w Krakowie
dr Barbara Jękot
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy!

Rozpoczął się ostatni rok funkcjonowania organów 
samorządu aptekarskiego VII kadencji. Pod koniec 
roku wybrani przez Was delegaci na Okręgowy Zjazd 
Aptekarski, który jest najwyższą władzą samorządu, 
zadecydują o wyborze Prezesa, Okręgowego Rzecz-

nika Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy. 

Czy udało się obecnym władzom sprostać wyzwaniom, jakie przyniosły 
ostatnie trzy lata – musicie ocenić sami. Mam świadomość, że w opinii krytyków 
można było zrobić więcej i lepiej. Choć jak życie pokazuje, nie zawsze da się zre-
alizować wszystko i wszystkich zadowolić. Dla nas, farmaceutów, ważne jest, by 
zastanowić się nad tym, jak ma wyglądać przyszły samorząd i czego powinniśmy 
oczekiwać od nowo wybranych władz, zachowując świadomość, że samorząd 
tworzą wszyscy farmaceuci wpisani do rejestru. Należy pamiętać, że Izba działa 
z mocy ustawy o izbach aptekarskich, w ramach określonych przez ustawę i akty 
wykonawcze. Zachęcam więc wszystkich do zapoznania się z tym aktem praw-
nym i licznego uczestnictwa w rejonowych zjazdach, na których wybierani będą 
delegaci na Okręgowy Zjazd Aptekarski. 

Oczywiście warto nie ograniczać się do udziału w rejonowych zjazdach, ale 
aktywnie włączyć się w działalność na rzecz samorządu poprzez wyrażenie 
zgody na wybór na delegata, a później kandydowanie do organów Izby. W ra-
mach ORA funkcjonują komisje: ds. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
farmaceuty; ds. opiniowania w sprawie udzielenia i cofnięcia zezwoleń na pro-
wadzenie apteki oraz hurtowni farmaceutycznej, a także rękojmi należytego 
prowadzenia apteki; naukowo-szkoleniowa; ds. aptek ogólnodostępnych; ds. ap-
tek szpitalnych; ds. opiniowania projektów aktów normatywnych; ds. hurtowni 
farmaceutycznych i firm producenckich; ds. integracji środowiska farmaceutycz-
nego; ds. wizerunku zawodu farmaceuty. Będąc członkiem Rady, można się tam 
wykazać pracą na rzecz Izby. Tylko aktywność farmaceutów może wpłynąć na 
zmianę funkcjonowania samorządu aptekarskiego.



7Farmacja KraKowsKa  1 / 2019

od redaKcji

Zapraszam do lektury całego numeru „Farmacji Krakowskiej”, a szczególnie 
polecam działy:
• Opieka farmaceutyczna – nowy cykl Terapia wspomagająca w onkologii au-

torstwa mgr farm. Anity Molendy, który pomoże w sprawowaniu opieki nad 
pacjentami z chorobami nowotworowymi;

• Apteka szpitalna – artykuł mgr. farm. Walentego Zajdla o możliwościach ogra-
niczenia wywozu leków – głównej przyczyny braku leków na naszym rynku;

• Vademecum kierownika apteki – tekst na temat umowy z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia na refundację zrealizowanych recept;

• Organizacje aptekarskie – Krakowscy inspektorzy farmaceutyczni – kolejne 
opracowanie z historii aptekarstwa, którego autorem jest dr Maciej Bilek.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę zdrowych, słonecznych i rodzin-
nych Świąt Wielkanocnych!

redaktor naczelna
Elżbieta rząsa-Duran

Wszystkim farmaceutkom i farmaceutom 

z okazji nadchodzących

Świąt Wielkanocnych

życzymy, by spędzili je na radosnym 

świętowaniu, wśród rodziny i bliskich, z dala  

od codziennych zawodowych problemów. Aby ten 

czas refleksji i zadumy pozwolił nam zauważyć 

dobro, które spotyka nas w życiu, a którego 

w nawale pracy nie dostrzegamy.

Okręgowa Rada Aptekarska 

i pracownicy biura 

Okręgowej Izby Aptekarskiej 

w Krakowie
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Kalendarium

5.11.2018  Kraków – konferencja „Wdrażanie e-recepty”. Otwarcie: Prezes ORA 
w Krakowie dr Barbara Jękot

5.11.2018  Tarnów – konferencja „Wdrażanie e-recepty”. Otwarcie: Wiceprezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

5.11.2018  Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes 
ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

7.11.2018  Kraków – posiedzenie Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Uczestni-
czyła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

8.11.2018  Kraków – koncert „Rock poezji” w wykonaniu Filharmonii Futura zorga-
nizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie z okazji 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział wzięła Wi-
ceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

10.11.2018  Kraków – konferencja „Aktualne problemy związane z wykonywaniem 
zawodu farmaceuty” 

13.11.2018  Kraków – posiedzenie Krakowskiej Rady Zdrowia. Udział wzięła Prezes 
ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

14.11.2018  Kraków – wykład Prezes ORA w Krakowie dr Barbary Jękot w Krakow-
skim Towarzystwie Lekarskim. Temat: „Aktualności apteczne, szczegól-
nie dla seniorów”

16.11.2018  Kraków – Muzeum Farmacji – VII Konkurs Nalewek Własnej Receptury 
2018

17.11.2018  Kraków – konferencja „Nowoczesna opieka farmaceutyczna w praktyce”. 
Organizatorzy: MedFarma, UJ, OIA w Krakowie

21.11.2018  Warszawa – spotkanie prawników NIA oraz okręgowych izb aptekarskich
29.11.2018  Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie
3.12.2018  Kraków – szkolenie branżowe dla farmaceutów szpitalnych „Praktyczne 

wdrożenie dyrektywy fałszywkowej w aptekach szpitalnych”. Organiza-
torzy: Lideo, OIA w Krakowie, Podkarpacka OIA

4.12.2018  Warszawa – posiedzenie NRA
5.12.2018  Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
6.12.2018  Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
8.12.2018  Biecz – uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej farmaceutyczny 

ród Fusków z Biecza zasłużony w tworzeniu i budowie państwowości pol-
skiej. Uczestniczył Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

8.12.2018  Kraków – szkolenie biznesowe dla farmaceutów pod patronatem NIA
8.12.2018  Kraków – spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Farmaceutów Kraków
9.12.2018  Kraków – szkolenie „E-recepta realizacja i retaksacja”
10.12.2018  Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
11.12.2018  Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
12.12.2018  Kraków – zebranie Zarządu PTFarm Oddział Kraków. Udział wzięła Pre-

zes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot
13.12.2018  Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie
13.12.2018  Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
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Kalendarium

14.12.2018  Kraków – spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych. Udział 
wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

14.12.2018  Kraków – zebranie naukowe zorganizowane przez Sekcję Historii Farma-
cji PTFarm Oddział Kraków, poświęcone 70-leciu Oddziału Krakowskiego 
PTFarm. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

17.12.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

17.12.2018  Kraków – spotkanie opłatkowe na UJ. Uczestniczyła Wiceprezes ORA w Kra- 
kowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

17.12.2018  Kraków – Małopolskie Spotkanie Opłatkowe. Udział wziął Wiceprezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

18.12.2018  Kraków – spotkanie opłatkowe Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. 
Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa- 
-Duran

19.12.2018  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
27.12.2018  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 

zawodu
8.01.2019  Warszawa – szkolenie z „dyrektywy antyfałszywkowej”. Uczestniczyli 

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Kra-
kowie mgr farm. Jerzy Jasiński. Szkolenie prowadzili Wiceprezes NRA 
Michał Byliniak oraz przedstawiciele Fundacji KOWAL

10.01.2019  Kraków – spotkanie noworoczne Krakowskiej Palestry. Udział wzięła 
Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

13.01.2019  Kraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy „Kiepura forever”
19.01.2019  Kraków – praktyczne szkolenie dotyczące realizacji i retaksacji e-recepty
19.01.2019  Istebna – III Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
22.01.2019  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
28.01.2019  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 

zawodu
30.01.2019  Warszawa – posiedzenie NRA
31.01.2019  Kraków – spotkanie świąteczno-karnawałowe dla seniorów farmacji. 

W programie spektakl pt. Sen aniołów w wykonaniu Grupy Teatralnej 
„Krewni Pana Boga” działającej przy Środowiskowym Domu Samopomo-
cy w Skawinie
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Wydarzenia

noworoczny Koncert Aptekarzy 
„Kiepura forever”

W niedzielę 13 stycznia 2019 roku na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego 
odbył się Noworoczny Koncert Aptekarzy „Kiepura forever”. Koncert oparty był 
na biografii Jana Kiepury – od dzieciństwa przez okres szkoły, walkę w powsta-
niach śląskich, pierwsze kroki na scenie aż po status wielkiej gwiazdy opery. 
Przypomniane zostały jego sosnowieckie początki, trudne debiuty w Warszawie, 
odważne wybory dotyczące zagranicznej kariery, wreszcie triumfalny pochód 
przez największe sceny Europy i Ameryki. Nie zabrakło oczywiście wątku miłos- 
nego i nawiązania do małżeństwa tenora z Márthą Eggerth. Przewodnikiem po 
życiorysie Jana Kiepury był Jacek Cygan.

Na scenie zaprezentowali się Marta Bizoń, Jolanta Kowalska-Pawlikowska, 
Jacek Wójcicki, Leszek Świdziński. Orkiestrą Straussowską „Obligato” dyrygo-
wał Jerzy Sobeńko.

Przez ponad trzy godziny uczestnicy koncertu mogli się delektować wspa-
niałymi utworami z bogatego repertuaru Jana Kiepury, a Brunetki, blondynki za-
śpiewane przez Jacka Wójcickiego i Leszka Świdzińskiego porwały publiczność, 
która nie szczędziła braw i domagała się bisów.

Wydarzenie to nie byłoby możliwe bez pomocy sponsorów: złotego spon-
sora – firmy Farmina, sponsora – Dealer BMW M-CARS, cennego współorgani-
zatora – hurtowni Hurtap. 

Pozostali współorganizatorzy to: Hygieia, Salus, Qpharma, EkaMedica, Medicare, 
Galfarm, Management24, Aboca, Amara, Sanprobi, Boiron.

„Aptekarz Polski”, „Manager Apteki” oraz nazdrowie.pl objęli wydarzenie patro-
natem medialnym.

Wszystkim uczestnikom koncertu i sponsorom dziękujemy za wspólny wieczór. 

Prezes OrA w Krakowie 
dr Barbara Jękot 
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wydarzenia

III Puchar Polski Farmaceutów 
w narciarstwie Alpejskim

19 stycznia br. na stoku Złoty Groń w Istebnej koło Wisły Śląska Izba Aptekarska 
i hurtownia Hurtap zorganizowały III Puchar Polski Farmaceutów w Narciar-
stwie Alpejskim. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a pa-
tronat medialny – „Aptekarz Polski”.

Przybyli farmaceuci z rodzinami i przyjaciółmi, tym razem w liczbie 160 osób. 
Zawody rozpoczęły się o 9.00, w temperaturze –12 stopni. Potem temperatura 
rosła wraz z poziomem adrenaliny. Warunki narciarskie były rewelacyjne, świe-
ciło słońce, podobno zamówione przez organizatorów specjalnie na tę imprezę. 

Nasza Izba wystawiła liczną reprezentację farmaceutów i przyjaciół farmacji. 
Przyjechaliśmy wynajętym busem (na wielosezonowych oponach!). Już w czasie 
podróży (dość długiej) trenowaliśmy różne umiejętności. A to pchaliśmy zako-
pany na parkingu pojazd, a to szukaliśmy łańcuchów na koła, uczyliśmy się je 
zakładać… Nie traciliśmy oczywiście ducha walki i humoru. To wszystko skutko-
wało następującymi wynikami farmaceutów:

I miejsce w kategorii K4 – Małgorzata Lelito
II miejsce w kategorii K4 – Anna Włodarczyk

III miejsce w kategorii M2 – Effiom Uman-Ntuk

Gratulujemy!
Podziękowania należą się organizatorom i sponsorom za fantastyczną im-

prezę, a uczestnikom – za świetną atmosferę podczas zawodów i w czasie uro-
czystej kolacji wieczorem w regionalnej karczmie. 

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito
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Wydarzenia

Spotkanie z seniorami zawodu

31 stycznia 2019 roku w Krakowskim Forum Kultury odbyło się spotkanie z se-
niorami farmacji. Przybyło około 30 osób. Prezes ORA Barbara Jękot powitała 
wszystkich serdecznie i złożyła życzenia na Nowy Rok. Seniorzy cieszyli się ze 
spotkania przy ciastkach i herbatce. 

Specjalnym punktem programu był spektakl Sen aniołów w wykonaniu 
Grupy Teatralnej „Krewni Pana Boga” działającej przy Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Skawinie. Podopieczni tego miejsca to ludzie z zaburzeniami 
psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, uczęszczający na zajęcia 
dzienne rozwijające ich umiejętności życiowe, społeczne i artystyczne (ręko-
dzieło). Spektakl był niesamowity. Przekonał nas, że obecność w życiu takich 
aniołów jak ci aktorzy jest nam bardzo potrzebna, by uczyć się empatii, miłości, 
wyrozumiałości i cierpliwości...

Wspaniała atmosfera upewniła nas, że spotkania z seniorami farmacji to 
bardzo dobra tradycja.

Szczególne podziękowania należą się firmie Farmina, która kolejny już raz 
ufundowała wszystkim uczestnikom specjalne upominki.

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito
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Umowa z narodowym Funduszem 
Zdrowia na refundację leków, 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych 
wydanych na receptę

W artykule przypominam warunki umowy podpisywanej przez aptekę z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia na refundację leków, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych 
na receptę. Napisana językiem prawniczym umowa nawet dla doświadczonych 
kierowników aptek może być trudna do zrozumienia. Myślę, że to opracowanie 
nieco ułatwi Państwu pracę. Oczywiście zachęcam do zaznajomienia się z mate-
riałami źródłowymi, czyli ustawą refundacyjną1, w zakresie dotyczącym aptek, 
oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów 
na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept2.

Umowa dotyczy wprawdzie podmiotu prowadzącego aptekę, ale zgodnie 
z ustawą Prawo farmaceutyczne3 to do kierownika należy wyłączne reprezento-
wanie apteki względem podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze 
środków publicznych w zakresie zadań realizowanych na podstawie przepisów 
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

1  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 
ze zm.).

2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych wa-
runków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 364).

3  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 
ze zm.), art. 88 ust. 5 pkt 9.
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żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Kierownik jest też osobą podpisu-
jącą zarówno umowę (obok podmiotu prowadzącego aptekę i przedstawiciela 
oddziału NFZ), jak i zestawienia refundacyjne. 

Na początku umowy podmiot prowadzący aptekę oświadcza, że kierowni-
kiem apteki jest osoba (tu dane osobowe i numer prawa wykonywania zawodu 
farmaceuty) uprawniona do pełnienia tej funkcji.

W umowie podmiot prowadzący aptekę zobowiązuje się do:
• stosowania limitów, cen oraz odpłatności i dopłat świadczeniobiorcy w wyso-

kości określonej każdorazowo w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

• stosowania marż detalicznych określonych w ustawie o refundacji;
• wydawania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przezna-

czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę; 
• wydawania leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych z zagranicy w ramach importu 
docelowego, pod warunkiem że w stosunku do tych leków i środków wydano 
zgodę na refundację4;

• wyliczania kwot limitów, cen, marż, odpłatności i dopłat świadczeniobiorcy 
z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku;

• stosowania odpłatności ryczałtowej dla leków recepturowych przygotowa-
nych z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została 
wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją (pod warunkiem że 
przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki 
leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie); odpłatność ryczałtowa 
wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego 
w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów – w 2019 roku jest to kwota 11,30 zł.

Podmiot prowadzący aptekę zobowiązuje się, że apteka będzie wykonywać 
umowę na realizację recept zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i że 
realizacja umowy następować będzie przez osoby wymienione w ewidencji per-
sonelu fachowego wykonującego umowę na realizację recept w aptece.

Ponadto podmiot prowadzący aptekę w ramach wykonywania umowy na 
realizację recept zobowiązuje się, że będzie:
• poprawnie przekazywać dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi spe-

cjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi;
• prawidłowo sporządzać zestawienia zbiorcze;

4  Zob. artykuł na temat realizacji recept na import docelowy w „Farmacja Krakowska” 
2018, nr 3.



15Farmacja KraKowsKa  1 / 2019

Vademecum KierowniKa apteKi

• udostępniać do kontroli podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świad-
czeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w terminie określonym przez 
ten podmiot, informacje o treści każdej umowy, w tym uzgodnienia dokona-
nego w jakiejkolwiek formie, pomiędzy apteką a hurtownią farmaceutyczną, 
których celem jest nabycie leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, wyrobów medycznych; 

• realizować obowiązek powiadomienia pisemnego oddziału wojewódzkiego 
Funduszu w terminie 7 dni od dnia ujawnienia przypadku zniszczenia, utraty 
lub kradzieży recept, a jeżeli zniszczenie, utrata lub kradzież recept są wyni-
kiem wystąpienia siły wyższej – w terminie 7 dni od dnia jej ustąpienia;

• realizować obowiązek powiadomienia pisemnego oddziału wojewódzkiego 
Funduszu, który był stroną umowy, o miejscu przechowywania recept w ter-
minie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy (recepty na refun-
dowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyroby medyczne wraz z otaksowaniem należy przechowywać przez 5 lat, 
liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refun-
dacja) oraz udostępniać recepty do kontroli na każde wystąpienie oddziału 
wojewódzkiego Funduszu.

Jednocześnie podmiot prowadzący aptekę zobowiązuje się, że apteka:
1. Będzie dokonywać zwrotu refundacji ceny leku, środka spożywczego specjal-

nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, które zostały 
wydane na podstawie recepty zrealizowanej z naruszeniem przepisów usta-
wy, przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

2. Będzie uiszczać kary umowne, naliczone za każdy ujawniony i potwierdzony 
w trakcie kontroli przypadek (wysokość kary umownej wynosi 200 zł):
• nieudzielenia informacji o możliwości nabycia leku objętego refundacją 

innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodo-
wej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic 
terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena 
detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych 
oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie;

• niewydania na żądanie pacjenta leku, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, o którym mowa po-
wyżej, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na 
recepcie; 

• niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece;
• nieprzekazania – w formie komunikatu elektronicznego – informacji zawie- 

rających dane dotyczące obrotu objętymi refundacją lekami, środkami 



Farmacja KraKowsKa  1 / 201916

Vademecum kierownika apteki

spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami 
medycznymi wynikające ze zrealizowanych recept, jak również – w formie 
pisemnej – uzgodnionych zestawień zbiorczych, stanowiących podstawę 
refundacji, w terminach: za okres od 1 do 15 dnia danego miesiąca – do pię-
ciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego; za okres od 
16 dnia do końca miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia 
okresu rozliczeniowego.

Ponadto umowa zobowiązuje podmiot prowadzący aptekę do umieszczenia 
w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu:
• informacji o zawarciu umowy na realizację recept, w szczególności w formie 

widocznego z zewnątrz znaku graficznego, według wzoru określonego przez 
Prezesa NFZ;

• informacji o możliwości nabycia leku objętego refundacją innego niż lek prze-
pisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farma-
ceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym sa-
mym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu 
finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego 
na recepcie.

Umowa nakłada również obowiązek sporządzania przez aptekę korekt da-
nych dotyczących obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynika-
jących ze zrealizowanych recept, w związku z czynnościami oddziału Funduszu, 
takimi jak analizy uzgodnionych zestawień zbiorczych po zamknięciu okresu 
rozliczeniowego (co może skutkować wezwaniem do złożenia przez aptekę ko-
rekty), czy zaleceniami pokontrolnymi. 

Jeżeli w wyniku kontroli apteki przeprowadzonej przez pracowników Od-
działu NFZ zostaną nałożone kary umowne lub jeżeli refundacja zostanie uznana 
za nienależną, to Oddziałowi przysługuje prawo do potrącenia tych kwot z refun-
dacji bieżącej, jaką winien aptece zapłacić Oddział NFZ. Tryb, w jakim odbywa 
się potrącenie, określają § 7 i § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy 
na realizację recept. 

W końcowych paragrafach określono czas obowiązywania umowy, zasady 
i tryb jej rozwiązania oraz regulacje prawne do rozstrzygania sporów.

Pod umową składają podpisy: przedstawiciel oddziału Funduszu, osoba re-
prezentująca podmiot prowadzący aptekę i kierownik apteki.

Opracowała
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran
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nielegalny wywóz leków z Polski

Instrumenty dzielenia ryzyka

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków1 wprowadziła otwarty 
zakres rozwiązań, które mogą zostać przyjęte jako instrumenty dzielenia ryzy-
ka. Mogą one być następujące: płacenie za efekt zdrowotny, dostawy w wyniku 
rabatu cenowego, uzależnienie ceny od wielkości obrotu, uzależnienie ceny od 
zwrotu części refundacji (tzw. payback), inne warunki refundacji (art. 11 ust. 5 
ustawy o refundacji leków). W praktyce najistotniejszym etapem postępowa-
nia refundacyjnego w zakresie wprowadzania instrumentów dzielenia ryzyka 
są negocjacje prowadzone przez Komisję Ekonomiczną Ministerstwa Zdrowia 
(rozdział 4 ustawy o refundacji leków). Negocjacje dotyczą szczegółowych wa-
runków refundacji, w tym treści instrumentów dzielenia ryzyka, ich skutków dla 
budżetu płatnika oraz możliwości realizacji. Dopiero po przeprowadzonych ne-
gocjacjach Minister Zdrowia de facto rozstrzyga o refundacji, decydując również 
o przyjęciu konkretnego instrumentu dzielenia ryzyka.

nowelizacja antywywozowa Prawa farmaceutycznego

12 lipca 2015 roku weszła w życie tzw. nowelizacja antywywozowa Prawa far-
maceutycznego. Procedowanie projektu zmian nastawione było na zwiększenie 
rygorów związanych z odpowiedzialnością za zbycie lub nabycie produktów 
leczniczych na rzecz lub od podmiotów nieuprawnionych, czyli w tzw. odwró-
conym łańcuchu dystrybucji leków. Wprowadzono nowy przepis, stanowiący, że 
Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) może wnieść, w drodze decyzji, sprze-
ciw wobec zamiaru wywozu lub zbycia produktów leczniczych. Według stanu 
na 1 listopada 2017 roku GIF wydał 1630 sprzeciwów. Trzeba podkreślić, że 
wydanie tych sprzeciwów nie zahamowało nielegalnego wywozu leków z Polski. 

1  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze- 
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.).
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Minister Zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez GIF ogła-
sza co dwa miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych 
zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
1 stycznia 2017 roku miał wejść w życie przepis dotyczący Zintegrowanego 
Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), do którego 
hurtownie i apteki miały przekazywać informacje o przeprowadzonych transak-
cjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych. Należy wskazać, 
że nowelizacja zaproponowana przez grupę posłów była wynikiem następującej 
koncepcji: GIF zostanie wyposażony w kolejne kompetencje kontroli, ponadto 
w ZSMOPL będą gromadzone i przetwarzane dane o obrocie, co doprowadzi 
do zlikwidowania negatywnego zjawiska niekontrolowanego wywozu leków 
z Polski. Niestety było to błędne założenie, ponieważ ZSMOPL w zapropono-
wanej wersji praktycznie jest niemożliwy do wdrożenia. System ten w zasadzie 
polega na próbie realizacji następującego zamierzenia: skontrolujemy wszystko 
i wszystkich w czasie rzeczywistym. W związku z tym zasadne jest pytanie o to, 
czy gdzieś na świecie takie systemy funkcjonują. Uważam, że skuteczna realiza-
cja takiej koncepcji jest niemożliwa, ponieważ gdyby była, takie systemy funk-
cjonowałyby już w innych krajach. Trzeba podkreślić, że termin wejścia w życie 
nowych przepisów był kilkakrotnie przekładany – ostatecznie ma się to stać 
1 kwietnia 2019 roku.

Stan faktyczny

Obecnie nasila się proceder wywozu produktów leczniczych poza terytorium 
RP uprawiany przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Proceder ten 
polega na tym, że podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie 
zapotrzebowania dokonują zakupu produktów leczniczych w aptekach ogólno-
dostępnych. Następnie legitymując się posiadaniem zezwolenia na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej, dokonują sprzedaży tych leków za granicę. 

Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Minister Zdrowia w marcu 2017 roku przekazał projekt ustawy o zmianie usta-
wy Prawo farmaceutyczne – szczegóły znajdują się w wykazie prac legislacyj-
nych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UD 194. Należy wskazać, 
że osoba odpowiedzialna za projekt – Krzysztof Łanda – oraz opiekun meryto-
ryczny projektu – Ewa Warmińska – nie pracują już w Ministerstwie Zdrowia. 
Projekt przewiduje, że GIF odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie hur-
towni farmaceutycznej, gdy wnioskodawca wykonuje działalność leczniczą albo 
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wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą. Kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest mnogość organów pro-
wadzących rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz bardzo 
dużą liczbę podmiotów wpisanych w rejestrze (tj. około 3300 spółek cywilnych, 
około 1300 spółek jawnych oraz około 300 spółek komandytowych). Ponadto 
w praktyce organów prowadzących rejestr podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą pojawiły się wątpliwości interpretacyjne co do tego, czy w przy-
padku prowadzenia działalności leczniczej w formie spółki cywilnej podmiotem 
leczniczym jest każdy ze wspólników (przedsiębiorca), czy też spółka cywilna. 
Przepisy projektowanej ustawy nie przewidują sposobu weryfikacji przez GIF 
informacji o wystąpieniu przez danego przedsiębiorcę z wnioskiem o wpis do 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W związku tym dekla-
rowany cel zawarty w projekcie Ministra Zdrowia, czyli wyłączenie możliwości 
jednoczesnego prowadzenia działalności leczniczej i hurtowni farmaceutycznej, 
jest iluzoryczny i praktycznie będzie niemożliwy do osiągnięcia. 

Uwagi

Nie ulega wątpliwości, że przyczyna wywozu leków z rynku polskiego jest tylko 
jedna. Stanowi ją wytworzona metodami nierynkowymi różnica cenowa, wyni-
kająca z zastosowania cen urzędowych w obrocie refundowanymi produktami 
leczniczymi. Stworzony na podstawie ustawy o refundacji leków system regu-
lacji cen i marż nie jest niczym niezwykłym w skali światowej i należy ocenić 
go całościowo pozytywnie, jako instrument zmniejszający koszty po stronie 
płatnika publicznego. Funkcjonowanie instrumentu tego rodzaju zawsze będzie 
miało efekt uboczny w postaci silnego bodźca ekonomicznego zachęcającego 
do nabycia leku po cenie sztywnej (niskiej) i sprzedaży w państwie, w którym 
stosowane są ceny rynkowe (wysokie). Nowelizacje Prawa farmaceutycznego 
opisane powyżej były niewystarczające i stanowią jedynie półśrodki. Półśrodki 
zdadzą się na nic. Jeżeli bowiem przedsiębiorca może w ciągu krótkiego czasu 
zarobić kilka lub kilkanaście milionów złotych na – legalnym lub nielegalnym – 
eksporcie leków, to nie powstrzymają go przed tym sprawowany ex post nadzór 
organów administracji ani też groźba utraty zezwolenia lub kara finansowa. Do-
wodem na to, że proceder odwróconego łańcucha dystrybucji leków bardzo się 
nasila, są pisma Zastępcy Prokuratora Generalnego z 21 marca 2017 roku oraz 
Prokuratora Krajowego z 5 czerwca 2017 roku. 



Farmacja KraKowsKa  1 / 201920

AptekA szpitAlnA
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Proceder odwróconego łańcucha dystrybucji znacząco przyczynia się do pogor-
szenia dostępności leków lub ich braku dla polskich pacjentów, co nierzadko 
stanowi zagrożenie ich zdrowia i życia. Minister Zdrowia jest odpowiedzialny za 
politykę lekową w państwie i posiada realne możliwości skutecznego zlikwido-
wania nielegalnego wywozu leków z Polski. 

Mając na uwadze wszystkie aspekty przedstawione powyżej, należy uznać 
za oczywiste, że problem wywozu leków z Polski przestanie istnieć tylko wtedy, 
gdy ten proceder stanie się nieopłacalny. W związku z tym wyłącznie Komisja 
Ekonomiczna może go skutecznie zlikwidować. Wiadomo, które leki są wywo-
żone z Polski. Zasadne i konieczne jest zatem zaproszenie przez Komisję Ekono-
miczną podmiotów odpowiedzialnych na ponowne negocjacje w celu ustalenia 
wzrostu cen do takiego poziomu, który zlikwiduje problem, z równoczesnym 
wykorzystaniem instrumentów dzielenia ryzyka.

Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych
mgr farm. walenty Zajdel

25 maja 2019 roku w godz. 10.00–12.00 

w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33

odbędzie się szkolenie dla farmaceutów i lekarzy 

„Szczepionki i szczepienia, 

czyli jak przekonać osoby mające wątpliwości”. 

Będzie można wysłuchać wykładu oraz porozmawiać i zadać 

ekspertom pytania dotyczące tematyki spotkania. Pozwoli to nabyć 

wiedzę i argumenty niezbędne w edukowaniu pacjentów, szczegól-

nie tych, którzy podważają bezpieczeństwo i skuteczność szczepień.

Organizatorami szkolenia są Dziekan Wydziału Farmaceutyczne-

go UJ CM, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie i Okręgowa Izba 

Lekarska w Krakowie.

Szczegóły na stronie internetowej OIA w Krakowie.
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Spotkanie ze specjalistami farmacji 
aptecznej, szpitalnej i klinicznej

Spotkanie z farmaceutami, którzy w 2018 roku zdali egzaminy specjalizacyjne 
w dziedzinie farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej, odbyło się 11 lutego 
2019 roku w lokalu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Zanim rozpoczęła 
się oficjalna część spotkania, farmaceuci – ci, którzy tego nie uczynili wcześniej – 
mogli odebrać zapomogi ufundowane przez Okręgową Radę Aptekarską dla spe-
cjalistów zdających pozytywnie państwowy egzamin specjalizacyjny, a także 
uaktualnić dane w Rejestrze Farmaceutów i prawach wykonywania zawodu. 
Ze specjalistami spotkali się Prezes ORA Barbara Jękot oraz Wiceprezesi ORA 
Elżbieta Rząsa-Duran i Jerzy Jasiński (który jednocześnie pełni funkcję Małopol-
skiego Konsultanta Wojewódzkiego ds. Farmacji Aptecznej). 

Prezes ORA Barbara Jękot w imieniu własnym i ORA złożyła wszystkim przy-
byłym najlepsze życzenia, a następnie wręczyła listy gratulacyjne. Zwracając się 
do obecnych, stwierdziła, że docenia ogromny wkład pracy w realizację szkole-
nia specjalizacyjnego i przygotowanie się do bardzo trudnego egzaminu. Życzyła 
także sukcesów w pracy zawodowej i satysfakcji w życiu osobistym. 

Jak zwykle spotkanie przebiegało w swobodnej atmosferze. Przy ciastkach 
i kawie potoczyła się rozmowa o wrażeniach zarówno ze szkoleń, jak i egzami-
nów. Prezes Jękot przedstawiła informację o trwających pracach nad ustawą 
o zawodzie farmaceuty i nowych propozycjach dotyczących wymogu szkolenia 
specjalizacyjnego. Przybyli farmaceuci dzielili się krytycznymi uwagami o for-
mach szkolenia specjalizacyjnego i egzaminach. Podkreślali nieaktualność czę-
ści informacji przekazywanych w trakcie realizacji modułów lub na egzaminie 
(np. należało wykonać lek recepturowy z substancji wycofanej z obrotu). 

Na zakończenie Wiceprezes ORA Elżbieta Rząsa-Duran poprosiła o przesła-
nie do Izby ewentualnych krytycznych uwag i sugestii co do zmian oraz poprawy 
w programach specjalizacyjnych i formach egzaminów. Dla przedstawicieli sa-
morządu będzie to argument do dyskusji z Ministerstwem Zdrowia o kształcie 
szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów w przyszłości. 

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran
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Osoby, które uzyskały tytuł 
specjalisty w dziedzinach farmacji 
aptecznej, farmacji szpitalnej 
i farmacji klinicznej 

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2017
mgr farm. Justyna Cagara 
mgr farm. Anna Maria Zapiór

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2018
mgr farm. Joanna Agnieszka Borkowska 
mgr farm. Paweł Patryk Gajer
mgr farm. Jagoda Aleksandra Jasińska
mgr farm. Aneta Kołos 
mgr farm. Agnieszka Małgorzata Mruk
mgr farm. Ewa Anna Pawłowska 
mgr farm. Ilona Katarzyna Sanocka 
mgr farm. Anna Maria Tenerowicz 

Specjaliści w dziedzinie farmacji szpitalnej – 2018
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski 
mgr farm. Łukasz Leopold Krawczyk

Specjaliści w dziedzinie farmacji klinicznej – 2018
mgr farm. Dominika Kinga Stępska-Bodzoń
mgr farm. Aneta Suseł

Wszystkim specjalistom serdecznie gratulujemy!
OrA w Krakowie







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

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 Z NATURY SKUTECZNE leki, a nie suplem

enty diety

Lek wskazany tradycyjnie w dolegliwościach związanych z zaburzeniami procesu trawienia, 
takimi jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia,  
zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego* 

Lek wskazany tradycyjnie w objawowym leczeniu łagodnych  

biegunek* Działa: ściągająco; przeciwzapalnie; 
przeciwdrobnoustrojowo

Lek roślinny wskazany  
w doraźnym leczeniu   

Lek wskazany do stosowania
w przewlekłej niewydolności  
żylnej oraz w żylakowatości

Produkt złożony, tabletka. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korę kruszyny lub związki antranoidowe, ko-
rzeń mniszka lub inne rośliny rodziny astrowatych (Asteraceae, dawnej złożonych - Compositae), a także nad-
wrażliwość na którykolwiek z pozostałych składników leku, niedrożność, zwężenie lub atonia (zastój) jelit, zapa-
lenie wyrostka robaczkowego, schorzenia zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie 
okrężnicy), bóle brzucha o nieustalonej etiologii, stan odwodnienia połączony z utratą elektrolitów, niedrożność 
lub zwężenie dróg żółciowych, choroby wątroby, kamica żółciowa, czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunast-
nicy, inne choroby dróg żółciowych. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Skład tabletki: kora dębu (Quercus cortex) - 370 mg.  
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje: czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie.

Skład tabletki: liść i owoc senesu (Sennae folium cum fructu) - 300 mg.
Każda tabletka zawiera 7,5 mg pochodnych hydroksyantracenu w przeliczeniu na sennozyd B.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną, niedroż-
ności i zwężenia jelit, atonii, zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalnych schorzeń jelit (np. choroba Crohna, wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego), bólów brzucha niewiadomego pochodzenia, stanu odwodnienia połączonego  
z utratą elektrolitów. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Skład tabletki: nasienie kasztanowca (Hippocastani semen) – 340 mg  
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 10 mg escyny.
Przeciwwskazania: Niewydolność nerek lub wątroby. Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości  
na którykolwiek z jego składników.

zaparć
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terapia wspomagająca 
w onkologii, cz. 1

Profilaktyka oraz leczenie nudności i wymiotów 
indukowanych chemioterapią

Nudności i wymioty to odruchy chroniące organizm przed wchłonięciem trucizn. 
Nudności są nieprzyjemnym uczuciem poprzedzającym wymioty. Po nich może 
dojść do skurczy wymiotnych, które prowadzą do wstecznego przemieszczenia 
treści żołądkowej do jamy ustnej, skąd może ona zostać gwałtownie wydalona. 
Gdy objawy są częste, w następstwie mogą się pojawić jadłowstręt, sitofobia 
(lęk przed jedzeniem) lub uczucie przedwczesnej sytości. Przewlekłe wymioty 
mogą doprowadzać do zaburzeń metabolicznych, odwodnienia, utraty wagi, 
osłabienia, zaburzeń psychogennych, sercowo-naczyniowych (niedociśnienie, 
zaburzenia rytmu), a nawet narządowych (uszkodzenie przewodu pokarmo-
wego, podłużne pękniecie błony śluzowej przełyku w okolicy wpustu – zespół 
Mallorego–Weissa, skurcz krtani i oskrzeli, aspiracyjne zapalenie płuc, ostra 
niewydolność oddechowa). 

U osób chorych na nowotwory główną przyczyną nudności i wymiotów jest 
chemioterapia. Objawy te pogarszają jakość życia pacjentów, mogą powodować 
redukcję dawek lub przesunięcia czasowe w schematach leczenia. Problemy te 
przyczyniają się do wydłużenia czasu terapii, hospitalizacji, wzrostu kosztów 
leczenia. Czasami dochodzi nawet do przerwania terapii, jak to miało miejsce 
często w przeszłości, kiedy nie znano skutecznych leków przeciwwymiotnych, 
czyli aż do lat 80. ubiegłego wieku. 

Ośrodek wymiotny znajduje się w rdzeniu przedłużonym, blisko ośrodka od-
dechowego. Może być pobudzany bezpośrednio lub poprzez chemoreceptorową 
strefę wyzwalającą, która posiada receptory dla serotoniny, dopaminy, adre-
naliny, noradrenaliny, histaminy, acetylocholiny. Receptory te znajdują się też 
w przewodzie pokarmowym. Najważniejszym neurotransmiterem dla ostrych 
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wymiotów jest serotonina, a receptorem – 5-HT3. W wymiotach przewlekłych 
istotną rolę odgrywa natomiast substancja P (inaczej neurokinina NK-1). Tak-
że receptory dopaminowe biorą udział w wywoływaniu nudności i wymiotów. 
Niewielkie znaczenie w przypadku wymiotów wywołanych chemioterapią 
mają receptory histaminowe i muskarynowo-cholinergiczne, bardziej znaczące 
w chorobie lokomocyjnej. W wymiotach wyprzedzających ośrodek wymiotny 
jest aktywowany z obszaru kory mózgowej. Może otrzymywać impulsy z układu 
limbicznego w odpowiedzi na zapach, smak, ból czy zaburzenia psychiczne, jak 
również z układu przedsionkowego ucha wewnętrznego w odpowiedzi na ruch 
ciała (tutaj rolę odgrywają acetylocholina, histamina) i obwodowych zakończeń 
nerwowych w naczyniach, narządach, w wyniku podrażnienia, niedokrwienia 
czy stanu zapalnego. 

Na występowanie oraz nasilenie nudności i wymiotów w dużej mierze wpły-
wa potencjał emetogenny substancji czynnych stosowanych w chemioterapii, 
który często zależy od dawki. Czas podawania chemioterapii i liczba cykli też 
nie są bez znaczenia. Jednak nie można zapominać o innych przyczynach tych 
objawów, którymi mogą być: postęp samej choroby nowotworowej, przerzuty 
do ośrodkowego układu nerwowego, a także zaburzenia elektrolitowe (hiper-
kalcemia, hiponatremia), metaboliczne (kwasica, mocznica), zakażenia (sepsa, 
CMV, HPV), zawał czy niewydolność serca, przewlekłe zaparcia lub niedrożność 
przewodu pokarmowego, zaburzenia smaku i zapachu, zaburzenia psychoso-
matyczne, stany lękowe, jak również stosowanie innych leków (np. opioidy). 
Kobiety, osoby starsze i alkoholicy mają większe predyspozycje do wystąpienia 
wymiotów.

Tabela 1. Potencjał emetogenny leków według skali 5-stopniowej – przykłady

Bardzo wysoki >90% cisplatyna, cyklofosfamid, dakarbazyna, karmustyna, mechloretami-
na, prokarbazyna, streptozocyna

Wysoki 60–90% karboplatyna, cytarabina, epirubicyna, doksorubicyna, daktynomy-
cyna, metotreksat

Umiarkowany 30–60% fluorouracyl, melfalan, ifosfamid, irynotekan, mitoksantron, idarubi-
cyna, imatynib, temozolomid

Niewielki 10–30%
amifostyna, azacytydyna, lomustyna, oksaliplatyna, docetaksel, 
etopozyd, gemcytabina, kapecytabina, paklitaksel, pemetreksed, 
topotekan, bortezomib, trastuzumab

Minimalny <10%
alemtuzumab, asparaginaza, bewacyzumab, bleomycyna, cetuksy-
mab, deksrazoksan, erlotynib, fludarabina, gefitynib, rytuksymab, 
winblastyna, windezyna, winkrystyna, winorelbina

Źródło: Multinational Association of Supportive Care in Cancer, https://www.mascc.org 
(dostęp: 14.03.2019).
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Nudności i wymioty klasyfikuje się zależnie od czasu trwania (ostre, prze-
trwałe, przewlekłe, przedłużone), czasu wystąpienia (wczesne, opóźnione, 
późne, poprzedzające, wyprzedzające, przepowiadające), braku odpowiedniej 
reakcji na leczenie (przebijające, oporne). Ostre nudności/wymioty występują 
w ciągu 24 h od rozpoczęcia chemioterapii, a przedłużone z reguły 2–5 dni po 
chemioterapii. 

Większość skutecznych leków przeciwwymiotnych pacjent może otrzy-
mywać jedynie z przepisu lekarza. W aptekach ogólnodostępnych farmaceuci 
powinni informować pacjentów, że leki zawierające w swoim składzie korzeń 
imbiru nie zaszkodzą, ale mogą być za słabe w stosunku do objawów. Należy 
podkreślić, że pacjent powinien się ściśle trzymać zaleceń lekarza, nie podej-
mować decyzji na własną rękę, a gdy obserwuje brak skuteczności profilaktyki 
przeciwwymiotnej – natychmiast zgłosić się powtórnie do lekarza prowadzą-
cego, aby skorygować schemat leczenia. Kontrola nudności i wymiotów opiera 
się bowiem na działaniach prewencyjnych. Schemat postępowania tworzy się, 
bazując na wiedzy na temat stanu chorego, jego predyspozycji do wystąpienia 
nudności lub/i wymiotów, wcześniejszych doświadczeń oraz potencjału emeto- 
gennego leczenia przeciwnowotworowego. Trzeba wziąć pod uwagę także 
punkty uchwytu działania cytostatyków, czas trwania ich metabolizmu oraz 
wydalania. Nie należy nadużywać profilaktyki, gdyż leki przeciwwymiotne czę-
sto wchodzą w interakcje i mogą powodować niepożądane efekty, np. uciążliwe 
zaparcia. W miarę możliwości stosujemy najmniejsze dawki, przyjmowane dro-
gą doustną – jeśli to tylko możliwe. Można też zalecić pacjentom noszenie przy 
sobie czopków przeciwwymiotnych do stosowania doraźnego. 

Oprócz farmakoterapii, zwłaszcza w przypadku dolegliwości o przewlekłym 
lub przepowiadającym charakterze, chorym mogą pomóc różne techniki beha-
wioralne, relaksacyjne, muzykoterapia czy inne dostępne metody alternatywne, 
takie jak akupunktura, akupresura, masaż, osteopatia. Nie bez znaczenia pozo-
staje chronofarmakologia (zwłaszcza w przypadku cisplatyny, której poranne 
podawanie znacznie nasila objawy niepożądane). Podczas chemioterapii dobrze 
jest unikać zapachów kuchennych oraz drażniących, np. perfum. Należy zawsze 
zjeść lekki posiłek przed chemioterapią, nie kłaść się płasko po przyjęciu laków 
ani po posiłkach, nosić luźną odzież. W razie nudności starać się oddychać głębo-
ko i powoli, próbować ssać kostki lodu. Oczywiście kluczowe jest przestrzeganie 
przez pacjentów dobrze dobranego schematu dawkowania leków przeciwwy-
miotnych i ogólnych zaleceń żywieniowych.
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leki stosowane w profilaktyce i leczeniu nudności/wymiotów

Antagoniści dopaminy: haloperidol, prochlorperazyna, prometazyna, perfenazy-
na, lewomepromazyna, droperidol. Leki te można stosować na początku terapii, 
gdy czynnik wyzwalający nie jest do końca poznany. Mogą jednak wywoływać, 
zwłaszcza u młodych kobiet, objawy pozapiramidowe, hipotonię ortostatyczną 
oraz senność. 

Leki przeciwhistaminowe Anty-H1, takie jak difenhydramina, dimenhydry-
nat, hydroksyzyna, meklizyna, działają dodatkowo antycholinergicznie oraz 
uspokajająco. 

Leki antycholinergiczne, m.in. skopolamina, mogą mieć zastosowanie w przy- 
padku nudności powodowanych drażnieniem aparatu przedsionkowego (opio-
idy) lub w terapii łączonej z innymi antyemetykami.

Antagoniści receptora 5-HT3 dla serotoniny w przewodzie pokarmowym 
oraz strefie chemoreceptorowej, np. ondansetron, tropisetron, palonosetron, 
dolasetron, granisetron, to najistotniejsza grupa stosowana w leczeniu nudności 
i wymiotów wywoływanych cytostatykami. Leki te są skuteczne w przypadku 
wymiotów ostrych oraz opornych, zwłaszcza w połączeniu z deksametazonem. 
W przypadku wymiotów przewlekłych raczej powinno się je odstawić. Wyjąt-
kiem jest palonosetron, który ma silniejsze działanie i może być stosowany 
w zapobieganiu nudnościom i wymiotom opóźnionym. Do głównych działań 
niepożądanych tych leków należą zaparcia i bóle głowy. Mogą być stosowane 
doustnie, dożylnie i doodbytniczo. 

Antagoniści neurokininy 1. Mechanizm działania aprepitantu jest złożony. 
Blokuje on receptor NK-1 dla substancji P, dopełniając się z antyemetykami 
o innych punktach uchwytu. Jest skuteczny zarówno w przypadku wymiotów 
ostrych, jak i przewlekłych po cytostatykach o wysokim i średnim potencjale 
emetogennym, a także cisplatynie. Wpływa stymulująco na aktywność cytochro-
mów CYP2C9 oraz hamująco na CYP3A4. Należy zwracać uwagę na możliwość 
wystąpienia interakcji m.in. z glikokortykosteroidami, pochodnymi kumaryny, 
alkaloidami Vinca, etopozydem, taksonami, irinotekanem i ifosfamidem. Należy 
unikać jednoczesnego stosowania cisaprydu, astemizolu, terfenadyny, pimozy-
du. Aprepitant oraz netupitant dają najlepszą odpowiedź w połączeniu z palono-
setronem i deksametazonem.

Leki prokinetyczne, takie jak metoklopramid i cizapryd czy alizapryd, mogą 
pomóc w przypadku leniwego lub dyskinetycznego przewodu pokarmowego 
przy zaawansowanej chorobie nowotworowej, wodobrzuszu, zaburzeniach droż-
ności, zespołach paranowotworowych. W połączeniu z deksametazonem me-
toklopramid może być skuteczny w opanowywaniu wymiotów późnych, jak też 
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ostrych, ze względu na to, że nie tylko działa prokinetycznie, antydopaminer-
gicznie, antycholinergicznie, ale w wyższych dawkach także blokuje receptory 
5-HT3.

Glikokortykosteroidy skojarzone z innymi lekami przeciwwymiotnymi od- 
grywają istotną rolę w zapobieganiu wymiotom wczesnym, a także późnym 
(np. deksametazon). Mechanizm ich działania w tym wypadku nie został wyjaś- 
niony, choć są doniesienia, że w przypadku deksametazonu ma to związek z ha-
mowaniem syntezy prostaglandyn. Należy pamiętać, że często wchodzą w inter- 
akcje z innymi lekami.

Inne. Pomocne mogą być również pochodne benzodiazepiny (lorazepam, 
diazepam), olanzapina, kannabinoidy (dronabinol). Olanzapinę (tiobenzodiaze-
pinę) stosuje się w leczeniu schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubieguno-
wych, ale jest również obiecującym lekiem w profilaktyce i leczeniu wymiotów 
przełamujących, przepowiadających. Działa jako antagonista receptorów dopa-
minergicznych i serotoninergicznych (5-HT2A i 5-HT2C), muskarynowych, hista-
minowych H1 oraz adrenergicznych α1. 

Tabela 2. Schemat leczenia/profilaktyki nudności i wymiotów w zależności 
od potencjału emetogennego leków cytotoksycznych

Ryzyko Stosowane leki

Wysokie
antagonista receptora 5-HT3 (dzień 1.)*
deksametazon (dni 1.–4.)**
antagonista receptora NK-1 (dni 1.–3.) ***

Średnie antagonista receptora 5-HT3 (dzień 1.)*
deksametazon (dzień 1.–4.)**

Niskie deksametazon (dzień 1.)**
Minimalne tylko gdy wystąpią dolegliwości

*  Ondansetron – dożylnie 8 mg lub doustnie 0,15 mg/kg lub16 mg; granisetron – dożylnie 
1 mg lub doustnie 0,01 mg/kg lub 1–2 mg; dolasetron – doustnie 100 mg; tropisetron – 
dożylnie 5 mg, doustnie 5 mg; palonosetron – dożylnie 0,25 mg lub 0,5 mg doustnie.

**  Deksametazon – w wymiotach ostrych: 20 mg jednorazowo lub 12 mg w połączeniu 
z antagonistą NK-1 (dzień 1.); w wymiotach opóźnionych: 8 mg (dzień 2.–4.).

***  Aprepitant – w wymiotach ostrych: 125 mg (lub 165 mg) jednorazowo/fosaprepitant – 
150 mg; w wymiotach opóźnionych: aprepitant – 80 mg doustnie od 1. do 3. dnia od 
chemioterapii, rolapitant – 180 mg jednorazowo doustnie, netupitant – 300 mg jedno-
razowo, netupitant – 300 mg w połączeniu z 0,5 mg palonosetronu doustnie jednorazo-
wo (wtedy konieczne jest obniżenie dawki deksametazonu o 50%).

Źródło: Multinational Association of Supportive Care in Cancer, https://www.mascc.org 
(dostęp: 14.03.2019).
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Niestety jak wynika z praktyki, wciąż spory jest odsetek pacjentów przyj-
mujących wysoko- i średnioemetogenną chemioterapię, u których nie stosuje 
się odpowiedniej profilaktyki. Są także spotykane przypadki „przeleczonych” 
pacjentów, poddawanych niskoemetogennej terapii, a przyjmujących za dużo 
leków przeciwwymiotnych i przez zbyt długi okres. 

Aby tego uniknąć, dobrze jest się opierać na najnowszych wytycznych Amer- 
ican Society of Clinical Oncology (ASCO), National Cancer Comprehensive Net- 
work (NCCN), European Society for Medical Oncology (ESMO) czy Multinational 
Association of Supportive Care in Cancer (MASCC), które na bieżąco uzupełniają 
zalecenia Antiemetic Unifying Consensus Meeting (AUCM) z 2001 roku oraz Co-
penhagen Consensus Conference on Antiemetic Therapy z czerwca 2015 roku. 
Wiele badań interwencyjnych z udziałem farmaceutów szpitalnych i klinicznych 
na świecie wskazuje na polepszenie jakości życia oraz zmniejszenie nasilenia 
nudności i wymiotów u pacjentów, którzy byli objęci opieką farmaceutyczną. 
Pomagajmy zatem lekarzom i pacjentom w kontroli nudności i wymiotów wy-
wołanych chemioterapią!

Piśmiennictwo u autorki. 
mgr farm. Anita Molenda

Koleżanki i Koledzy!

25 maja 2019 roku
na torze kajakowym w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Kolna” 

po raz czwarty organizujemy 

Mistrzostwa Polski  
Farmaceutów w Raftingu

Zapraszamy pasjonatów tego sportu do zgłaszania się do drużyn, 
a pozostałych farmaceutów z rodzinami –  

do wspólnej zabawy.

Przygotowujemy program dla dorosłych i dzieci. Zarezerwujcie 
sobie tę sobotę.

Komitet Organizacyjny 
IV Mistrzostw Polski Farmaceutów w Raftingu
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Historia apteki 
w kamienicy doktora Pachtmanna 
w Drohobyczu

W 1907 roku powstała w Drohobyczu trzecia w tym mieście apteka – Apteka 
„Pod Archaniołem”. Mieściła się przy ul. Stryjskiej 15, na parterze jednopiętro-
wej narożnej kamienicy ze zwieńczeniem w części dachowej. Budynek ten był 
własnością dr. Pachtmanna, który osiedlił się w Drohobyczu w 1900 roku. 

Założycielem i pierwszym właścicielem apteki był Eugeniusz Gabryel Rein. 
Prowadził ją do 1910 roku. W latach 1911–1916 aptekę dzierżawił Henryk Arzt, 
który odkupił ją od Reina w 1916 roku. W aptece Henryka Arzta zatrudniona 
była do 1921 roku jego córka Leontyna, po mężu Schreyer, początkowo jako 
praktykantka, a następnie pomocnik aptekarski. Z upływem lat aptekę Henryka 
Arzta dzierżawił Leon Ramer (lata 1933–1936), po nim zaś zarządzał nią Alek-
sander Eisner (lata 1937–1939). W czasie II wojny światowej aptekę, wówczas 
pod nazwą „Ost-Apotheke”, dzierżawił Bohdan Danyłewycz. 

Obecnie w pomieszczeniach aptecznych mieści się sklep obuwniczy. 
Poniżej zamieszczono pocztówkę obrazującą dom dr. Pachtmanna z apteką 

oraz fotografie rodziny Arztów i Schreyerów przekazane autorom niniejszej no-
tatki przez Alfreda Schreyera.
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Róg ul. Stryjskiej w Drohobyczu. Kamienica dr. Pachtmanna. Widoczna apteka. Pocztówka bez daty 
i wydawcy, pisana 19 września 1916 roku
Źródło: ze zbioru autorów.

 

Aptekarz Henryk Arzt z małżonką 
Salomeą primo voto Raab, z domu Frei

Źródło: ze zbioru autorów.
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Leontyna Schreyer (z domu Arzt), Alfred Schreyer, dr Beno Schreyer
Źródło: ze zbioru autorów.

Bożena Sawicka-wiśniewska
ryszard wiśniewski

Informujemy, 

że 27 kwietnia 2019 roku 
w halach Centrum Rozwoju Com-Com Zone 

w Krakowie-Nowej Hucie 
odbędą się 

VIII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich
w Piłce Nożnej Halowej. 

Zapraszamy wszystkich pasjonatów i sympatyków piłki nożnej  
do kibicowania naszej drużynie.

Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie internentowej OIA w Krakowie.
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Krakowscy inspektorzy 
farmaceutyczni

Od kilku już lat na łamach „Farmacji Krakowskiej” publikowane są artykuły 
na temat historii krakowskich organizacji aptekarskich oraz instytucji farma-
ceutycznego szkolnictwa wyższego działających w dwudziestoleciu między-
wojennym. Czytelnicy z pewnością zwrócili uwagę, że wszystkie opisywane 
organizacje należą już do przeszłości. Nie istnieją przecież oddział Związku 
Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej1, oddział 
Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego2 ani pomniejsze orga- 
nizacje tworzone w Krakowie przez członków obydwu wymienionych instytu-
cji, np. Towarzystwo Domu Farmaceutów3, Klub Aptekarzy w Krakowie4, To-
warzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych5. Nie istnieje również Oddział 
Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego6 – jego miejsce zajął samodziel-
ny wydział, do dziś kształcący przyszłych aptekarzy. Wertując karty dawnych 
i współczesnych czasopism aptekarskich, możemy szybko stwierdzić, że pomi-
mo upływu lat nadal działają już tylko… inspektorzy farmaceutyczni! Okazja do 
opisania ich działalności jest wyjątkowa, dokładnie 100 lat temu rozpoczęto bo-
wiem organizowanie podwalin pod działalność inspektorów farmaceutycznych, 
a w przyszłym roku będziemy obchodzić 100. rocznicę powołania pierwszego 
inspektora farmaceutycznego województwa krakowskiego. Nadmieńmy już na 
samym początku, że nie tylko pierwszy, ale i dwaj kolejni farmaceuci piastujący 
tę funkcję w dwudziestoleciu międzywojennym byli wybitnymi specjalistami, 
z których i dzisiaj możemy być dumni!

1 M. Bilek, Krakowski Oddział ZZFP, „Farmacja Krakowska” 2017, nr 1, s. 54–59.
2 M. Bilek, Krakowski Oddział PPTF, „Farmacja Krakowska” 2016, nr 3, s. 47–54.
3 M. Bilek, Towarzystwo Domu Farmaceutów, „Farmacja Krakowska” 2015, nr 4, s. 43–48.
4 M. Bilek, Klub Aptekarzy w Krakowie, „Farmacja Krakowska” 2016, nr 1, s. 37–39.
5  M. Bilek, Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych, „Farmacja Krakowska” 2016, 

nr 2, s. 43–47.
6 M. Bilek, Krakowski Oddział Farmaceutyczny, „Farmacja Krakowska” 2018, nr 2, s. 58–67.
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Postulat powołania instytucji czy urzędu, którym przysługiwałyby upraw-
nienia kontroli aptek, zgłaszały liczne organizacje aptekarskie już od począt-
ku XX wieku. Aby zrozumieć, jak istotnym krokiem naprzód było powołanie 
inspektorów farmaceutycznych w pierwszych latach niepodległości, należy 
sięgnąć do ostatnich lat poprzedzających wybuch I wojny światowej. W monar-
chii austrowęgierskiej kwestia nadzoru nad aptekami nie była w pełni uregulo-
wana. W „Ustawie aptekarskiej” z 1906 roku nadmieniano jedynie, że „nadzór 
państwowy” nad aptekami zostanie wprowadzony „w drodze rozporządzenia”, 
które – z racji rozległości c.k. monarchii – musi „uwzględnić różnorodne stosunki 
lokalne”. Rozporządzenie „O wizytacyi aptek publicznych i zakładowych” Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało dopiero 24 lutego 1912 roku. Na 
terenie dawnej Galicji obowiązywało ono do 1926 roku, a zatem jeszcze kilka 
lat w niepodległej już II Rzeczpospolitej. Precyzowało m.in. wzór protokołu oraz 
przebieg samej kontroli apteki.

Trudno jednoznacznie wskazać wydarzenie, które można uznać za począ-
tek działalności inspektorów farmaceutycznych w Krakowie. 28 października 
1918 roku przy Polskiej Komisji Likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie powstał 
Wydział Zdrowia, a w grudniu tegoż roku powołano „referenta dla spraw farma-
ceutycznych”, którym został magister farmacji Hugon Muthsam (1868–1945), 
szeroko wówczas znany działacz zawodowy, wieloletni prezes Towarzystwa 
„Unitas” i kierownik apteki Szpitala św. Łazarza. 1 kwietnia 1919 roku w miejsce 
„referenta dla spraw farmaceutycznych” powołano „referenta dla spraw apte-
karskich” Okręgowego Urzędu Lekarskiego, także w osobie Muthsama. Wresz-
cie, w drodze konkursu, 26 października 1920 Muthsam mianowany został in-
spektorem farmaceutycznym przy Okręgowym Urzędzie Zdrowia, urzędowanie 
zaś rozpoczął 12 listopada. 

Warto zaznaczyć, że przez całe dwudziestolecie międzywojenne funkcja 
ta, stanowiąca organ państwowej władzy administracyjnej, podlegała Urzę-
dowi Wojewódzkiemu w Krakowie, zmieniała się jedynie komórka organi-
zacyjna, w której pracował inspektor: Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu 
Wojewódzkiego, następnie Wydział Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia Urzę-
du Wojewódzkiego i wreszcie Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. 

Rozpoczęcie pracy inspektora farmaceutycznego prasa aptekarska przyjęła 
entuzjastycznie. Redakcja „Kroniki Farmaceutycznej”, organu prasowego „Uni-
tasu”, w numerze 13–14/1920 pisała: „nie tylko sam fakt wprowadzenia w życie 
Inspektoratu farmaceut. jest dla naszej farmacji rzeczą wielkiej wagi, ważniej-
szem może jest to, że powołano na to stanowisko Mag. farm. Hugona Muthsama, 
człowieka o niezwykłych zaletach osobistych, wyjątkowo uzdolnionego zawo-
dowca znającego najdokładniej nasze stosunki, słowem jedynego człowieka, 
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który przy poparciu i dobrych chęciach sfer rządzących i ogółu członków zawo-
du zdoła wprowadzić zdeprawowaną wojną farmację na jej właściwe drogi”. 

Wyrazem wysokich kompetencji pierwszego krakowskiego inspektora far-
maceutycznego było powierzenie mu niemal równocześnie prowadzenia ćwi-
czeń i wykładów z zakresu farmacji stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a następnie funkcji zastępcy profesora nadzwyczajnego. Nie mogąc jednak spro-
stać nadmiarowi obowiązków, Muthsam zdecydował się poświęcić wyłącznie 
pracy inspektora farmaceutycznego i z pracy dydaktycznej zrezygnował. 

Magister farmacji Hugon Muthsam 
Źródło: „Kronika Farmaceutyczna” 1920, nr 13–14, s. 85.

Ówczesną działalność inspektorów farmaceutycznych precyzowało rozpo-
rządzenie Ministerstwa Zdrowia Publicznego z 20 stycznia 1921 roku „W przed-
miocie kontroli nad produkcją i sprzedażą środków leczniczych i opatrunkowych, 
wód mineralnych i trucizn oraz nad produkcją kosmetyków”. Był to akt prawny 
bardzo ważny dla początkowego okresu działalności inspektorów, niemniej jed-
nak ogólny i mający wiele luk. W zakres czynności inspektora farmaceutycznego 
wchodziło nie tylko wizytowanie aptek, ale także pobieranie próbek leków re-
cepturowych i gotowych, które następnie kierowano do badań przez Państwowy 
Instytut Farmaceutyczny. Krakowski inspektor farmaceutyczny dał się na tym 
polu bardzo szybko poznać jako wyjątkowo skrupulatny i pracowity urzędnik. 
Przykładowo w 1924 i 1925 roku magister Muthsam przekazał do badań re-
kordową liczbę próbek (odpowiednio 250 i 484), podczas gdy od inspektorów 
z innych województw do badań trafiło wówczas… kilka lub kilkanaście próbek, 
a bywały województwa, z których próbek w ogóle nie nadesłano. Tymczasem 
to właśnie kontrola jakości leków wykonywanych w aptekach była wtedy bo-
daj najważniejszą częścią działalności inspektorów, przypomnijmy bowiem, że 
mówimy tu o czasach, kiedy często zdarzały się fałszerstwa, np. zastępowanie 
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kodeiny gipsem czy balsamu peruwiańskiego olejem rycynowym, a posługiwa-
nie się zbyt długo przechowywanymi roztworami zapasowymi było na porządku 
dziennym… 

Badając działalność inspektora farmaceutycznego województwa krakow-
skiego w pierwszych latach niepodległości na podstawie pism pokontrolnych 
konkretnych aptek oraz pism adresowanych do wszystkich aptek województwa, 
można stwierdzić, że w wydatny sposób przyczyniała się ona do poprawy jako-
ści pracy małopolskich aptek. Muthsam skrupulatnie egzekwował cechowanie 
odważników i wag oraz prowadzenie ksiąg „receptowej”, „laboratoryjnej” i „ko-
kainowej”. Zwracał uwagę na niestaranne sporządzanie odpisów recept, często 
łatwo ścieralnym ołówkiem, bez poprawnej adnotacji o sposobie dawkowania 
oraz wydawanie proszków bez podania nazwy i adresu apteki. Wytykał także 
aptekom brak nanoszenia na sygnaturę dat przyrządzenia leku recepturowego. 
Były także inne uchybienia: roztwory zapasowe przechowywano zbyt długo 
i w niewłaściwych warunkach. Często brakowało surowic i szczepionek, które 
zgodnie z rozporządzeniami władz powinny być stale w aptekach. Co ciekawe, 
dostrzeżenie uchybień nie miało konsekwencji karnych. W pismach pokon-
trolnych inspektor zastrzegał jedynie, że takowe nastąpią w razie powtórnego 
stwierdzenia nieprawidłowości.

W pierwszej połowie lat 20. ubiegłego wieku inspektorzy farmaceutyczni 
pełnili również funkcje bardzo odległe od kontroli aptek. Często zwracano się do 
nich z prośbą o rozstrzyganie konfliktów, szczególnie pomiędzy pracodawcami 
a pracownikami aptek. Magister Muthsam, pomimo dawnego zaangażowania 
w ruch pracowniczy, był arbitrem bezstronnym i szanowanym przez zwaśnio-
ne strony. Inspektorzy z kontrolerów stawali się też troskliwymi opiekunami 
zawodu, zapraszanymi na zebrania organizacji zawodowych, bale studenckie, 
bankiety i uroczyste otwarcia nowych aptek… 

Inspektor farmaceutyczny Hugon Muthsam  
w 1927 roku 
Źródło: „Kronika Farmaceutyczna” 1927, nr 6,  
wkładka z fotografiami.
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Na przeszkodzie w pełni skutecznej działalności inspektorów wszystkich 
województw stały jednak braki natury formalnoprawnej, wynikające z nie- 
doskonałych aktów prawnych. Z tego też powodu wydarzeniem przełomowym 
w historii państwowego nadzoru nad aptekami w dwudziestoleciu międzywo-
jennym było wydanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
5 lipca 1926 roku „O rewizji aptek”, które – w przeciwieństwie do wspomniane-
go wyżej rozporządzenia z 1921 roku – niesłychanie drobiazgowo określało cel 
i sposób pracy inspektora farmaceutycznego: „rewizja apteki […] powinna się 
odbywać w godzinach pełnej czynności apteki i nie powinna być rozpoczynana 
wcześniej, niż o 8-ej godz. rano”. O takcie dawnego ustawodawcy niech świadczą 
też kolejne słowa – że rewizja „powinna być […] dokonana w ten sposób, aby nie 
przeszkadzała w wydawaniu lekarstw i nie zwracała uwagi publiczności w sposób 
niekorzystny dla apteki”. Precyzowano też, co konkretnie kontroluje inspektor: 
„podczas rewizji powinny być przejrzane wszystkie pomieszczenia, należące do 
apteki; przytem rewidujący winien zwrócić uwagę na jej położenie i urządzenie, 
aparaturę, naczynia i przyrządy”. Lektura wielu zaleceń cytowanego rozporzą-
dzenia może wywołać na twarzy współczesnych aptekarzy uśmiech, pamiętajmy 
jednak, że była to pierwsza całościowa próba ujęcia zagadnień kontroli aptek. 
I tak zalecano przykładowo, aby rewidujący inspektor „przy ogólnym przeglą-
dzie” zwrócił uwagę „na zewnętrzny wygląd apteki, na stan, w jakim znajduje się 
dzwonek nocny, na szyldy zewnętrzne oraz wszelkie napisy i reklamy, znajdują-
ce się zarówno na zewnętrznych ścianach i w oknach apteki, jak i wewnątrz jej”. 

Liczne zapisy sankcjonowały jednak działania inspektów zbieżne z tymi, 
z którymi mamy do czynienia i obecnie, choć w nieco zmienionej formie: „dokład-
ność i czułość wag powinny być sprawdzone; należy przytem zwrócić uwagę na 
datę ostemplowania wag i odważników przez urząd miar”. Wymagano również, 
aby „podczas rewizji” kontrolowany był „sposób przechowywania środków lecz-
niczych i opatrunkowych, zwłaszcza tych, które powinny być przechowywane 
w specjalnych warunkach, oraz na wyodrębnione i podział środków gwałtownie 
działających, zarówno umieszczonych w farmakopei, jak i nieobjętych nią”. Rolą 
inspektora była kontrola nie tylko asortymentu leków gotowych („specyfików”), 
ale i sposobu ich ekspediowania: „zapas specyfików farmaceutycznych i pre-
paratów organoterapeutycznych powinien być dokładnie przejrzany, z pilnem 
baczeniem, czy w aptece nie znajdują się preparaty, nieumieszczone w wyka-
zach specyfików farmaceutycznych i preparatów organoterapeutycznych, do-
zwolonych do obrotu; należy przytem zwrócić szczególną uwagę […], czy ceny 
detaliczne, oznaczone na opakowaniu specyfików, nie przekraczają cen, wyzna-
czonych przez wytwórców”. Ważne było także sprawdzenie, czy „sporządzanie 
i wydawanie (dyspenzacja) lekarstw odbywa się w sposób należyty oraz czy 
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ceny, pobierane przez aptekę, nie przekraczają taksy aptekarskiej”. Rozporzą-
dzenie zalecało skontrolować, czy „w aptece znajdują się wszystkie książki, jakie 
w myśl przepisów obowiązujących powinna ona posiadać, oraz w jakim stanie 
znajdują się te księgi, które w aptece powinny być prowadzone; przy tej spo-
sobności należy zwrócić również uwagę na księgozbiór i środki naukowe apteki, 
czyniąc o nich odpowiednią wzmiankę w protokóle”. Treścią rozporządzenia za-
lecano inspektorom, aby „sprawdzili, czy wszystkie zatrudnione w aptece osoby, 
należące do personelu fachowego, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe 
i czy przyrządzanie i wydawanie leków nie jest powierzone osobom do tego nie-
uprawnionym”. Nakazywano także, aby „przystąpić do bardziej szczegółowego 
zbadania środków leczniczych i opatrunkowych, biorąc próby z dowolnej ilości 
surowców i preparatów. Badanie, o ile pozwala na to stan odczynników i przybo-
rów, posiadanych przez aptekę, powinno być dokonane na miejscu; szczególniej 
dotyczy to preparatów, które ulegają łatwo zmianom zwłaszcza przy przewoże-
niu, jak: Hydrogenium hyperoxydatum medic., Tinctura Jodi, Aqua Calcis i t.p.”. Je-
żeli zaś „stan odczynników i przyborów, potrzebnych do badania, lub brak czasu, 
nie pozwalają na dokonanie dokładniejszych badań na miejscu, należy pobrać 
wystarczają ilość preparatu lub surowca w celu zbadania przy pomocy odczyn-
ników i przyborów, będących w rozporządzeniu inspektora farmaceutycznego”.

Ostatnim aktem prawnym, który uregulował obowiązki i zakres pracy in-
spektorów farmaceutycznych w dwudziestoleciu międzywojennym, był „Okól-
nik Nr. 188 Min. Spraw Wewn. z dnia 14 października 1930 r. […] do wojewodów 
i komisarza Rządu m.st. Warszawy” pt. „Inspekcja wojewódzka w dziale zdrowia 
publicznego”. Czym była owa „inspekcja wojewódzka w dziale zdrowia publicz-
nego”? W jej skład wchodzili naczelnik wydziału zdrowia, inspektor lekarski 
oraz inspektor farmaceutyczny, który „nadzorował i kontrolował cały obrót 
środków leczniczych i trucizn”. Najważniejszym obowiązkiem inspektora farma-
ceutycznego było zatem prowadzenie „rewizji aptek, drogeryj, detalicznych han-
dli trucizn, hurtowni środków leczniczych i odurzających, wytwórni preparatów 
bakteryjnych (z wyjątkiem weterynaryjnych), preparatów organoterapeutycz-
nych oraz fabryk wód mineralnych”. W zakres obowiązków inspektora włączono 
także „załatwianie koncesyj aptekarskich i koncesyj na hurtowy handel eterem”.

Wraz z ogólnopolskimi zmianami prawnymi nastąpiły też zmiany na stano-
wisku inspektora farmaceutycznego województwa krakowskiego. W 1930 roku 
na emeryturę przeszedł magister Muthsam, fetowany wielkim bankietem, który 
zebrał w krakowskim Grand Hotelu kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji 
zawodowych oraz szeregowych aptekarzy. W relacjach prasowych z tego wy-
darzenia cytowano mowy pożegnalne, ujmujące szczerymi emocjami i będące 
wyrazem prawdziwej wdzięczności za niezliczone wręcz dokonania na polu 
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aptekarstwa i farmacji. Następcą magistra Muthsama został Franciszek Sian-
ko (1890–1986), mający za sobą pracę naukową w Zakładzie Farmakognozji 
i Hodowli Roślin Lekarskich w Wilnie oraz piastowanie stanowiska pomocnika 
inspektora farmaceutycznego w Warszawie. Magister Sianko w Krakowie pra-
cował cztery lata, zdążył jednak w tym niedługim czasie zyskać popularność 
i uznanie małopolskich aptekarzy, nie tylko wykonując wzorowo swe obowiązki, 
ale i angażując się w życie krakowskiej farmacji. Aktywnie brał udział w pracach 
Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych, doskonale znanego już Czy-
telnikom „Farmacji Krakowskiej”7. Podobnie jak poprzednik prowadził wykłady 
dla studentów farmacji z zakresu „ustawodawstwa farmaceutycznego”, dla apte-
karzy zaś zorganizował kurs obrony przeciwgazowej i ratownictwa. 

Z pewnością w uznaniu tych zasług Sianko w 1934 roku został przeniesiony 
do pracy w Wydziale Farmaceutycznym Departamentu Służby Zdrowia, następ-
cą jego został zaś kolejny były pracownik wileńskiego uniwersytetu – magister 
farmacji Adam Filemonowicz (1898–1979). W dorobku naukowym miał kilka 
artykułów doświadczalnych, a będąc asystentem w Zakładzie Chemii Farma-
ceutycznej, zasłynął jako współautor znakomitego podręcznika Analiza i prepa-
ratyka farmaceutyczna. Województwo krakowskie zyskiwało zatem kolejnego 
znakomitego fachowca z jakże ważnym – jak wkrótce miało się okazać – do-
świadczeniem w pracy laboratoryjnej. 

Adam Filemonowicz zasłynął jako bardzo skrupulatny inspektor, prowa-
dzący niezapowiedziane, nad wyraz drobiazgowe kontrole, przemyślane jednak 
głęboko i mające na celu wyłącznie kompleksowe podniesienie jakości pracy 
danej apteki. Wnikliwi Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” pamiętają zapewne, 
że to właśnie on był współorganizatorem kilku kursów dokształcających dla 
małopolskich aptekarzy8, m.in. „Kursu ratownictwa sanitarnego i O[chrony] 
P[rzeciw] L[otniczej i] G[azowej] dla farmaceutów w Krakowie” (1935), „Kursu 
dokształcającego dla farmaceutów zorganizowanego przez Gremium Aptekarzy 
Małopolski Zachodniej w Krakowie w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia Urzę-
du Wojewódzkiego przy współudziale pp. profesorów, docentów i asystentów 
U.J.” (1938) oraz kursu zbioru i hodowli ziół leczniczych (1939).

Krakowscy inspektorzy farmaceutyczni działali na co dzień na podlegającym 
sobie terenie, a oprócz tego budowali wraz z kolegami z innych województw 
swoją pozycję w skali kraju, prowadząc tzw. inspekcje generalne. Odbywały się 
one na wybranym obszarze II Rzeczypospolitej, na którym stan aptekarstwa 
wymagał daleko idącej interwencji. Czasopisma aptekarskie z wyprzedzeniem 

7 M. Bilek, Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych, op. cit., s. 43–47.
8 M. Bilek, Krakowskie kursy, „Farmacja Krakowska” 2018, nr 1, s. 52–59.
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donosiły o planowanych inspekcjach, informując, że będą brali w nich udział 
wszyscy inspektorzy wojewódzcy. Miejsce prowadzenia kontroli do końca jed-
nak pozostawało tajemnicą, a wiadomo było tyle tylko, że z punktu zbornego, 
czyli Warszawy, wszyscy inspektorzy „udać się mają do jednego z województw 
celem przeprowadzenia rewizji” („Wiadomości Farmaceutyczne” 1928, nr 23). 
Z kolei wspólnym konsultacjom, wymianie doświadczeń oraz podniesieniu 
wiedzy miały służyć zjazdy inspektorów farmaceutycznych. Na spotkania te 
zapraszano zarówno przedstawicieli władz państwowych, jak i pracowników 
Państwowego Zakładu Higieny i uczelni wyższych.

Działalność inspektorów farmaceutycznych województwa krakowskiego 
skupiała się przede wszystkim na problemach lokalnych, a rzadziej wpisywała 
się w ogólnopolskie tendencje. Przykładem może być tutaj walka z „siłami niefa-
chowymi” zapoczątkowana przez Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowni-
ków w Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie Zarząd Główny i oddziały terenowe 
Związku domagały się od inspektorów farmaceutycznych kontroli i piętnowania 
zatrudniania nisko opłacanych pracowników, którzy nie byli dyplomowanymi 
farmaceutami i odbierali pracę absolwentom studiów. Postulat ten był w pełni 
uzasadniony i opierał się na jednym z paragrafów cytowanego już rozporządzenia 
z 1926 roku. W akcję tę inspektorzy zaangażowali się bardzo głęboko i proceder 
ów ograniczono. Z kolei w odpowiedzi na postulat Polskiego Powszechnego To-
warzystwa Farmaceutycznego, zrzeszającego właścicieli aptek, inspektorzy pro-
wadzili walkę z nielegalną sprzedażą środków leczniczych poza aptekami: w dro-
geriach, mydlarniach, na miejskich targowiskach i przez wędrownych handlarzy. 

W drugiej połowie lat 30. działalność inspektorów farmaceutycznych znacz-
nie ewoluowała. Po opublikowaniu „Farmakopei Polskiej II” rozpoczęto egze-
kwowanie jej zapisów, a zarazem obowiązków, które nakładała na aptekarzy. 
Przypomnijmy, że to właśnie „Farmakopea Polska II” wymagała, aby w każdej 
aptece znajdowało się laboratorium analityczne, wyposażone w setki odczyn-
ników i dziesiątki bardzo kosztownych urządzeń. Miały one służyć nie tylko 
badaniom kontrolnym jakości leków, ale także ewentualnym analizom krwi, mo-
czu, wody i żywności. Można się domyślać, że o ile dla młodszych farmaceutów 
wyzwanie to było jedynie konsekwencją nowego toku studiów9, o tyle dla senio-
rów zawodu szczególnie aspekt analityczny wymogów „Farmakopei Polskiej II” 
stawał się nie lada problemem. Co ciekawe jednak, właśnie wobec najstarszych 
członków zawodu inspektor Filemonowicz był bardzo wyrozumiały i na wiele 
niezgodności w urządzeniu apteki i aptecznego laboratorium przymykał oko. 

9 M. Bilek, Krakowski Oddział Farmaceutyczny, op. cit., s. 58–67.
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Zjazdy inspektorów farmaceutycznych II Rzeczypospolitej w 1931 roku (u góry) oraz 1933 roku 
(u dołu). Na fotografii pierwszej krakowski inspektor farmaceutyczny Franciszek Sianko stoi trzeci od 
lewej, na fotografii drugiej – pierwszy od lewej w drugim rzędzie 
Źródło: „Kronika Farmaceutyczna” 1931, nr 7, s. 77; „Wiadomości Farmaceutyczne” 1933, nr 23, s. 304.
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Najczęściej odnotowywanym w protokołach pokontrolnych uchybieniem był 
brak poszczególnych odczynników, rzadziej stwierdzano całkowity brak labora-
torium analitycznego. Inspektor Filemonowicz surowo egzekwował obowiązek 
regularnego przesyłania przez apteki wyciągów z ksiąg obrotu narkotykami. 
W czasie kontroli zaś wnikliwie sprawdzał sposób magazynowania substancji 
narkotycznych i realizację recept z substancjami narkotycznymi w składzie. 
Starał się również wpływać na całokształt życia zawodowego, piętnując zacho-
wania niezgodne nie tylko z prawem, ale i z etyką zawodową. W 1937 roku do 
wszystkich aptek województwa trafiło „Pismo Wydziału Zdrowia Urzędu Wo-
jewódzkiego Krakowskiego do Starostwa Powiatowego (wszystkie) i Zarządu 
Miejskiego stoł. król. Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 1937”, w którym z obu-
rzeniem stwierdzano: „niektóre apteki wydają leki po znacznie niższej cenie od 
obowiązującej taksy aptekarskiej nie oznaczając tego ani na receptach, ani też 
na jej odpisie (sygnaturze), skutkiem czego powstają nieporozumienia stron 
z aptekami sąsiednimi”. W związku z tym przypominał, że „apteki uprawnione 
do sprzedaży środków leczniczych, mogą za nie pobierać ceny niższe od określo-
nych w taksie aptekarskiej, lub obliczonych na podstawie obowiązujących norm, 
jednak nie może to być przedmiotem reklamy dla apteki”.

Swoje obowiązki inspektor Filemonowicz traktował bardzo szeroko. Wyty-
kał błędy nie tylko aptekarzom, ale i lekarzom! Szczegóły przekazywała „Kroni-
ka Farmaceutyczna” (nr 9/1935): „krakowski Urząd Wojewódzki doniósł Izbie 
Lekarskiej, że podczas dokonywanych inspekcyj aptek, napotyka często recepty, 
wystawione niezgodnie z obowiązującemi przepisami. Recepty są często pisane 
niedbale, nieczytelnie na kartkach minimalnej wielkości, bez podania nazwiska 
chorego, nieraz bez daty, podpisy są w większości wypadków trudno lub zupeł-
nie nieczytelne przy równoczesnem braku nadruku”. Tymczasem „wystawianie 
w ten sposób recept uchybia obowiązującym przepisom, a jednocześnie utrud-
nia lub wręcz uniemożliwia aptekom wykonanie takich recept, względnie może 
być powodem niebezpiecznych omyłek, o ile chodzi o leki odurzające”. Nie wa-
hano się grozić sankcjami karnymi, informując, że „w wypadkach stwierdzenia 
niedokładności” zastosowane zostaną „dla takich lekarzy przewidziane ustawą 
rygory (grzywna do 1.000 zł.)”. „Kronika Farmaceutyczna” z satysfakcją dodawa-
ła, że wskutek cytowanego pisma Izba Lekarska wezwała „wszystkich lekarzy, 
ordynujących na terenie Izby do ścisłego przestrzegania przepisów odnośnie 
zapisywania recept”.
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Formularz „Protokołu rewizji apteki”. Wzór z 1938 roku 
Źródło: ze zbiorów autora.
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Działalność inspektora farmaceutycznego województwa krakowskiego prze-
rwał wybuch II wojny światowej. Adam Filemonowicz do swej funkcji powrócił 
jednak po 1945 roku. 

Niniejszym artykułem kończymy omawianie historii krakowskich instytucji 
aptekarskich i farmaceutycznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. 
W kolejnych numerach „Farmacji Krakowskiej” opisana zostanie historia dwóch 
izb aptekarskich: Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernator-
stwa, działającej w latach 1940–1944, oraz krakowskiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej, której imponująca działalność rozwinęła się po 1945 roku i została 
przedwcześnie przerwana wraz z nacjonalizacją polskich aptek w 1951 roku. 
Zapraszam do lektury! 

Piśmiennictwo u autora.

dr n. farm. Maciej Bilek

Wszystkich farmaceutów zainteresowanych podróżowaniem 
serdecznie zapraszam do udziału

w pielgrzymce do Ziemi Świętej
w terminie: 26 maja–1 czerwca 2019 roku.

W programie m.in. zwiedzanie Betlejem, Nazaretu, wjazd  
na górę Tabor, przejażdżka statkiem po Jeziorze Galilejskim, 
pobyt w Betanii i Jerychu, zwiedzanie Jerozolimy, w tym Góry 
Oliwnej, wizyta na górze Syjon, spacer do ogrodu Getsemani 
i przejście Drogą Krzyżową. 

Pielgrzymom będzie towarzyszyć o. Mariusz Kiełbasa LC, 
duszpasterz farmaceutów małopolskich.

Szczegóły na stronie internetowej OIA w Krakowie.

Skarbnik ORA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata Lelito
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Przed 75 laty Polska Prasa farmaceutyczna Pisała...

Dotyczy oddawania pojazdów do przewozu środków leczniczych. Położenie 
gospodarcze aptek doznaje poważnego uszczerbku na wskutek ogromnych kosz-
tów transportowych, które apteki zmuszone są płacić w miastach, a także na pro-
wincji nieurzędowym woźnicom za przewóz przesyłek środków leczniczych. Stan 
ten zagraża zaopatrzeniu lekami po normalnych, urzędowo dozwolonych cenach 
sprzedaży. Celem usunięcia tego niedomagania Wydział Główny Spraw Wewnętrz-
nych, Oddział Ruchu Ulicznego […] polecił urzędom Ruchu Ulicznego, aby dla aptek 
wyróżnionych przy zaopatrywaniu […] oddawały do dyspozycji wedle zapotrzebo-
wania pojazdy konne. […] W miastach stanowiących siedzibę dystryktu byłoby bar-
dziej celowym, gdyby apteki posługiwały się urzędowymi środkami komunikacji. 

Z polecenia: Dr Martinius Radca farmacji 
„Wiadomości Aptekarskie” z 15 stycznia 1944 roku.

Wolne posady. 
TECHNICZKA z wieloletnią praktyką, obznajomiona dobrze ze wszystki-

mi działami pracy aptekarskiej przyjmie posadę na prowincji z mieszkaniem 
i utrzymaniem. Oferty z warunkami: M. Wilczyńska, Warszawa, Łowicka 60 m. 1. 

SIŁA TECHNICZNA z kilkuletnią praktyką w aptece poszukuje posady. Zgło-
szenia z podaniem warunków proszę kierować do „Wiadomości Aptekarskich” 
pod „Rutynowana”. 

POSZUKUJĘ posady pomocnicy. Mam trzy lata studiów i pół roku praktyki. 
Oferty z dokładnymi warunkami proszę uprzejmie kierować: Warszawa, Mada-
lińskiego 23 m. 6 – Z. Pięchocka. 

APTEKARZ starszy, były właściciel apteki, zdrów, energiczny, pracowity – 
przyjmie posadę kierownika lub współpracownika, najchętniej na prowincji. Ła-
skawe zgłoszenia do Administracji „Wiadomości Aptekarskich” dla aptekarza R.

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 stycznia 1944 roku.
 
Obwieszczenie […] w sprawie obowiązku zgłaszania się członków zawodów 

leczniczych w razie terrorystycznych ataków lotniczych, niepokojów i tym po-
dobnych wydarzeń. Celem zapewnienia harmonijnego funkcjonowania wszyst-
kich zawodów leczniczych postanawiam […]: lekarze, lekarze dentyści, położne, 
dentyści, praktykanci dentystyczni, którzy na skutek ataków terrorystycznych, 
niepokoi i tym podobnych wypadków zmuszeni są opuścić swe miejsce pracy 
albo miejsce zamieszkania, winni natychmiast zgłosić się do właściwej Okręgo-
wej Izby Zdrowia z podaniem swego miejsca pobytu oraz oznaczeniem dotych-
czasowego terenu swej działalności. Zgłoszenia aptekarzy winny być uskutecz-
nione w Izbie Aptekarskiej w Generalnym Gubernatorstwie. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 lutego 1944 roku. 

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



METRID: DEM: (Mitridatum Damocratis), 
czyli mitrydat Damokratesa, syn. Electu-
arium Mithridatium Damocratis, powi-
dełko mitrydatu Damokratesa. Według 
szesnastowiecznych lekospisów lek ten  
zawierał 49 składników. Mitrydat miał 
wprowadzić do lecznictwa jako anti-
dotum na trucizny król Pontu Mitryda-
tes VI Eupator (I wiek p.n.e.). Specyfik 
ten z czasem uznano za panaceum. 
Mitrydat Damokratesa był jedną z póź-
niejszych odmian tego preparatu.

Fajanse holenderskie z Delft: słój typu albarello, XVII/XVIII wiek (?), wys. 21 cm 
(Mitridatum Damocratis); mała waza apteczna, koniec XVIII wieku, wys. 20 cm 
(St Domingo). Zbiory Muzeum Farmacji UJ CM, kolekcja Mateusza B. Grabowskie-
go, emigracyjnego aptekarza z Londynu, przekazana w 1976 roku (nr inw.: 5952, 
5948)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.

ST DOMINGO – czyli Santo Domingo 
(Haiti), skąd już pod koniec XVI wieku 
sprowadzano do Europy tytoń jako 
główny towar eksportowy. Tytoń szla-
chetny (Nicotiana tabacum L.) trakto-
wano wówczas jako środek leczniczy, 
zalecany m.in. w spastycznym kaszlu, 
astmie (!), kamicy pęcherza moczowego, 
pobudzający wydzielanie moczu i gru-
czołów limfatycznych. Popularne były 
enemy z dymu tytoniowego w glistnicy 
i uporczywych zaparciach. 




