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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 9.00 do 12.00
w środy od 9.00 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!

Mam zaszczyt i przyjemność napisać ostatni w VII ka-
dencji wstęp do „Farmacji Krakowskiej”. Pragnę w imie-
niu Okręgowej Rady Aptekarskej w Krakowie i swoim 
własnym serdecznie podziękować za współpracę, za liczne, bardzo ciekawe arty-
kuły wszystkim Autorom oraz za wkład i zaangażowanie w powstawanie biulety-
nu całemu Zespołowi Redakcyjnemu.

Osiem lat pracy na stanowisku Prezesa ORA pozwoliło mi dostrzec, że trudno 
jest wytyczyć jednoznaczny kierunek działań, które byłyby słuszne dla całej spo-
łeczności aptekarskiej. Pomimo tego nałożone na mnie zadania starałam się wy-
konywać najlepiej, jak potrafię, sumiennie i starannie. Poczynania moje wspiera-
ne były przez ORA zgodnie z obowiązującymi dla samorządu aktami prawnymi. 
Zwracam na to uwagę, ponieważ – jak się okazuje – oczekiwania środowiska 
często rozmijają się z obowiązującym porządkiem prawnym, a w przypadku 
niektórych członków samorządu są niewspółmierne do naszych możliwości. Po-
mimo wielu sprzeczności uważam, że praca ORA przyniosła wiele pożądanych 
i wymiernych efektów.

Działania nasze zostały docenione przez władze Miasta Krakowa przyzna-
niem w 2016 roku Okręgowej Izbie Aptekarskiej medalu Cracoviae Merenti. 
Dziękuję za dobre relacje i poparcie przedsięwzięć ORA władzom samorządo-
wym wojewódzkim i parlamentarzystom.

Moim współpracownikom z ostatnich ośmiu lat – delegatom VI i VII kaden-
cji – dziękuję za ogromny wysiłek, jaki włożyli w funkcjonowanie organów Izby. 
Wszystkim nowo wybranym delegatom gratuluję i liczę, że włączą się aktywnie 
w prace na rzecz samorządu. Jeżeli chcemy, by nasze środowisko było dobrze 
postrzegane i szanowane w hierarchii społecznej, musimy o to zadbać sami. 

Prezes OrA w Krakowie
dr Barbara Jękot



Farmacja KraKowsKa  3 / 20196

Od redakcji

Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy!

W lipcu br. projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zo-
stał przekazany do konsultacji społecznych. Ze strony 
krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej zgłosiliśmy 
szereg uwag, które w części uwzględniono w opinii Na-
czelnej Izby Aptekarskiej, przesłanej do ustawodawcy 
w ramach tychże konsultacji. Dla nas, farmaceutów, 
to fundamentalny dokument, choć projekt był daleki 
od ideału. Jak czytamy w jego uzasadnieniu: „Projekt 

przewiduje kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceu-
ty w ramach jednego aktu normatywnego. […] Dotychczasowe regulacje prawne 
określające zasady wykonywania zawodu farmaceuty zostały usystematyzo-
wane, uaktualnione i dostosowane do obecnej sytuacji faktycznej oraz prawnej 
oraz uzupełnione o założenia wskazanego powyżej programu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wprowadzenia opieki farmaceutycznej […]”1.

Niestety zawirowania polityczne sprawiły, że niebezpiecznie odsunęła się 
perspektywa procedowania, a następnie uchwalenia przez Sejm RP tej niezmier-
nie ważnej dla nas ustawy. Nie wiem, jaki będzie finał procesu legislacyjnego, ale 
jestem dobrej myśli. Wszak ten Sejm już niejednokrotnie udowodnił, że potrafi 
działać szybko. 

A w numerze szczególnie polecam: 
• Co aptekarz wiedzieć powinien – opracowanie poświęcone interakcjom leków 

z pożywieniem, cz. 2 (dr n. farm. Maciej Bilek);
• Opieka farmaceutyczna – artykuł na temat gonadotoksyczności i zaburzeń 

seksualnych w przebiegu leczenia przeciwnowotworowego (mgr farm. Anita 
Molenda);

• Vademecum kierownika apteki – omówienie postępowania w przypadku 
wstrzymania, wycofania lub ponownego dopuszczenia do obrotu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych (mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran);

• Apteka szpitalna – artykuł Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych, cz. 1 –  
ważny i przydatny (nie tylko dla farmaceutów szpitalnych).

redaktor naczelna
Elżbieta rząsa-Duran

1  Uzasadnienie projektu ustawy, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12322852/12611
759/12611760/dokument407365.docx, dostęp: 3.09.2019.
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Kalendarium

8.05.2019  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

8.05.2019  Kraków – szkolenie edukacyjne dla farmaceutów: „Czy anty-ageing 
jest receptą na lepsze życie?” – organizator: ORA w Krakowie i Pharma 
Nord Academy

9.05.2019   Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe „Po co nam suplementy 
w aptece? Bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w trakcie lak-
tacji” – organizator: ORA w Krakowie we współpracy z firmą Nutro-
Pharma

11.05.2019  Kraków – Dni Doradcy Podatkowego. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie dr Barbara Jękot

20.05.2019  Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie z udziałem Prezes 
ORA w Krakowie dr Barbary Jękot

23.05.2019  Kraków – spotkanie z członkami zespołu oceniającego Polskiej Ko-
misji Akredytacyjnej w ramach współpracy Wydziału Farmaceutycz-
nego UJ CM z przedstawicielami samorządu w kontekście wpływu na 
organizację programu studiów i praktyk. Uczestniczyły Prezes ORA 
w Krakowie dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

24.05.2019  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

26.05–1.06.2019  III Pielgrzymka Krakowskich Farmaceutów
27.05.2019  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
28.05.2019  Warszawa – posiedzenie NRA
28.05.2019  Kraków – spotkanie w UJ CM ze studentami V roku kierunku farma-

cja dotyczące organizacji i zasad odbywania 6-miesięcznej praktyki 
zawodowej w aptekach, z udziałem Wiceprezesa ORA w Krakowie 
mgr. farm. Jerzego Jasińskiego

29.05.2019  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

29.05.2019  Tarnów – rejonowe wyborcze zebranie aptekarzy
30.05.2019  Nowy Sącz – rejonowe wyborcze zebranie aptekarzy
4.06.2019  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-

nia zawodu
5.06.2019  Kraków – XVII uroczysta sesja rady Stołecznego Królewskiego Miasta 

Krakowa zwołana z okazji Święta Miasta oraz dla nadania tytułu Ho-
norowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 
Panu prof. Antoniemu Dziatkowiakowi. Udział wzięła Prezes ORA 
w Krakowie dr Barbara Jękot

6.06.2019  Kraków – pierwsze spotkanie związane z organizacją Integracyjnego 
Pikniku Rodzinnego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. 
Uczestniczyła Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

8.06.2019  Kraków – rejonowe wyborcze zebranie aptekarzy
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10–12.06.2019  Kraków – Sympozjum PGEU w związku z objęciem przez Polskę 
przewodnictwa w Grupie Farmaceutycznej w UE. Udział wzięła Pre-
zes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

11.06.2019  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

13.06.2019  Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
22.06.2019  Kraków – spotkanie podsumowujące rok duszpasterski połączone 

z prezentacją filmu z pielgrzymki farmaceutów krakowskich do Ziemi 
Świętej

23.06.2019  Kraków – uroczyste absolutorium studentów V roku Wydziału 
Farmaceutycznego UJ CM. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie 
dr Barbara Jękot

24.06.2019  Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Uczestniczyła 
Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

25.06.2019  Kraków – drugie spotkanie związane z organizacją Integracyjnego 
Pikniku Rodzinnego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. 
Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot oraz Wice-
prezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

25.06.2019  Kraków – Sprawozdawcze Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwo-
kackiej. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta 
Rząsa-Duran

26.06.2019  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

5.07.2019  Kraków – 12. edycja Festiwalu Muzycznego „Barbakan”. Uczestniczył 
Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński

6.07.2019  Kraków – III Małopolski Piknik Architektoniczno-Budowlany zorga-
nizowany przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
oraz Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
z okazji Światowego Dnia Architektury. Udział wziął dr n. farm. Prze-
mysław Szybka

19.07.2019  Kraków – spotkanie z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 
prof. dr. hab. Jackiem Sapą w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów. 
Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot i Wiceprezes 
ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

23.07.2019  Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
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aKtualności

Delegaci VIII kadencji Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Krakowie

 1. Adamiak Sylwia
 2. Albińska Halina
 3. Bilska Renata
 4. Biront Robert
 5. Boroń Edyta
 6. Brniak Witold
 7. Burcek Dominika
 8. Czekaj Anna
 9. Czerwony Jakub
10. Danek Marta
11. Danek-Wiśniak Agnieszka
12. Dąbrowska Zofia
13. Diejanowa Monika
14. Dreher Bartłomiej
15. Dudziak Katarzyna
16. Dziekanowska Magdalena
17. Faron Anna
18. Filipowski Maciej
19. Filipowski Marek
20. Flis Ewa
21. Fryz Antonina
22. Gancarz Jolanta
23. Gargas-Borowicz Monika
24. Gawlik Gabriela
25. Glińska Jolanta
26. Grabowska Ewelina
27. Grabowska-Penar Katarzyna
28. Grodek Dorota
29. Grodek Mirosław
30. Grojec-Gąsior Anetta

31. Grzywacz Paweł
32. Hajdon-Chełmińska Maria
33. Herod Ewa
34. Hydzik Anna
35. Janczy Magdalena
36. Jando-Hładij Krystyna
37. Janiak Małgorzata
38. Janiga Maria
39. Janik Sebastian
40. Jasiński Jerzy
41. Jękot Barbara
42. Jura Ewelina
43. Jura Kazimierz
44. Klusek Małgorzata
45. Kmiecik Jakub
46. Knapik Piotr
47. Kopeć Andrzej
48. Korabik Marta
49. Krach Jacek
50. Krach Magdalena
51. Krawczyk Łukasz
52. Krawczyk Sylwia
53. Kruz-Kmiecik Katarzyna
54. Krzyżowska Dorota
55. Kudrzycka Magdalena
56. Kudrzycki Marcin
57. Kurnik-Łucka Magdalena
58. Kurylak Patryk
59. Kuś Karolina
60. Kuźmińska Ewa
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 61. Kwiecińska Gabriela
 62. Lech Maryla
 63. Lech Monika
 64. Lelito Małgorzata
 65. Lenda Grażyna
 66. Lipner Paweł
 67. Lisowska Agnieszka
 68. Litwin Arkadiusz
 69. Loster-Darłak Maria
 70. Machalska Joanna
 71. Majczak Halina
 72. Małysa Magdalena
 73. Mandecka Jolanta
 74. Metelska Agata
 75. Miś Iwona
 76. Miśkiewicz Jadwiga
 77. Molenda Anita
 78. Muller Małgorzata
 79. Nachel Jolanta
 80. Nowakowska Monika
 81. Nowocień Barbara
 82. Obidowska Małgorzata
 83. Obidowski Radosław
 84. Oleszczuk-Kasperkiewicz Anna
 85. Ostrykiewicz Sławomir
 86. Palmowska-Tyrkalska Antonina
 87. Panczakiewicz-Pawlęga Ewa
 88. Panek Dawid
 89. Parocka Magdalena
 90. Perek Elżbieta
 91. Petlic-Jedynak Maria
 92. Piątkowska-Kowalik Joanna
 93. Piekarska Zofia
 94. Pietrusa Marta
 95. Płatek Tomasz
 96. Płoch Filip
 97. Płoszaj Edyta
 98. Płoszczańska Teresa
 99. Pociecha Teresa
100. Polak Marta

101. Polinkiewicz Elżbieta
102. Rogalska Dagmara
103. Rozciecha Włodzimierz
104. Rząsa-Duran Elżbieta
105. Sapińska-Strzępek Joanna
106. Sekuła Aleksandra
107. Słodka Anna
108. Snoch Marcin
109. Soczówka Klaudia
110. Starzycka Aleksandra
111. Stawarska Ewelina
112. Stefański Marek
113. Stępień Wojciech
114. Szczęch Bogusława
115. Szybka Przemysław
116. Śliwińska Beata
117. Tomczyk Piotr
118. Trzebniak Michał
119. Tuszyński Konrad
120. Udała Rafał
121. Uman-Ntuk Effiom
122. Uman-Ntuk Justyna
123. Wajda Elżbieta
124. Waśkowski Jakub
125. Wereszczyńska-Pałys Maria
126. Widełka Magdalena
127. Włodarczyk Anna
128. Wojtasz Robert
129. Woźniak Magdalena
130. Woźniak Małgorzata
131. Wójcikiewicz-Walter Beata
132. Wyka Dominik
133. Wyka Magdalena
134. Zachara Angela
135. Zaczek Jerzy
136. Zajdel Walenty
137. Zakrzewska Barbara
138. Zalewska Jolanta
139. Zdybał Anna
140. Zgud-Walaszek Magdalena
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aKtualności

O bohaterach z apteki  
„Pod Gwiazdą” 

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę tragicznych wydarzeń wojennych z 1944 
roku. Wśród bohaterów walczących o niepodległość Polski byli także farmaceu-
ci. 12 sierpnia 2019 roku odbyła się w Krakowie uroczystość związana z apteką 
„Pod Gwiazdą”, jedną z największych niegdyś aptek w mieście, działającą do lat 
90. XX wieku przy ul. Floriańskiej 15. 

11 sierpnia 1944 roku gestapo aresztowało kierowniczkę i współwłaściciel-
kę apteki mgr farm. Jadwigę Karłowską i jej męża Zygmunta, zaangażowanych 
w działalność konspiracyjną w Armii Krajowej, a wraz z nimi gen. Stanisława 
Rostworowskiego (ps. Odra), dowódcę Okręgu Kraków AK. Uroczystość upa-
miętniającą to wydarzenie zorganizował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz wojewódzkich, samo-
rządowych, parlamentarzystów i reprezentacja Wojska Polskiego. 

Jadwiga z Koschów Karłowska (1914–1944), 
farmaceutka, w czasie okupacji kierowniczka  
i współwłaścicielka apteki „Pod Gwiazdą” w Krakowie

Źródło: zbiory rodzin Koschów i Wiszniewskich

Zygmunt Karłowski (1912–1944),  
ziemianin, szef Zaopatrzenia Sanitarnego  
Okręgu Kraków AK, mąż Jadwigi 

Źródło: zbiory rodzin Koschów i Wiszniewskich.
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Na ulicy św. Marka 8, przed domem, z którego 75 lat temu gestapo wypro-
wadziło małżeństwo Karłowskich i Rostworowskiego, zgromadziło się ponad 
200 osób. Wśród nich byli członkowie organizacji kombatanckich, społecznych 
i zawodowych, m.in. Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie, 
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Absolwentów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, przedstawiciele muzeów krakowskich oraz członkowie 
rodzin aresztowanych bohaterów. Krakowski samorząd aptekarski reprezen-
towały władze Okręgowej Rady Aptekarskiej: Prezes dr Barbara Jękot i Wice-
prezes mgr Jerzy Jasiński. Uroczystość prowadził dr Michał Wenklar, przed-
stawiciel krakowskiego IPN. Głos zabrali także: Wicewojewoda Małopolski 
Zbigniew Starzec, Teresa Eckhardt de Eckenfeld ze Stowarzyszenia Żołnierzy 
AK w Krakowie, dr Agnieszka Rzepiela, p.o. Dyrektora Muzeum Farmacji UJ CM, 
a następnie Teodor Kosch, w imieniu rodziny Jadwigi i Zygmunta Karłowskich. 

Dom przy ul. św. Marka 8. Uroczystość 12 sierpnia 2019 roku

Źródło: Anna Koczur.

W wystąpieniach przybliżono wydarzenia sprzed 75 lat, bohaterską posta-
wę małżeństwa Karłowskich oraz postać gen. Stanisława Rostworowskiego, 
którego zasługi są powszechnie znane. W sierpniu 1944 roku jako komendant 
Okręgu Kraków i Śląsk AK koordynował akcję „Burza”. W ramach represji wobec 



13Farmacja KraKowsKa  3 / 2019

aKtualności

Polaków (w Warszawie trwało powstanie) śledzono osoby podejrzane o działal-
ność konspiracyjną, w tym gen. Rostworowskiego. 11 sierpnia 1944 roku wcześ- 
nie rano gestapo aresztowało go wraz z Jadwigą i Zygmuntem Karłowskimi, 
w których mieszkaniu kwaterował1. Aresztowanych przewieziono do siedziby 
gestapo przy ul. Pomorskiej. Zygmunta Karłowskiego zamordowano podczas 
brutalnego przesłuchania jeszcze tego samego dnia, Stanisław Rostworowski 
zginął nazajutrz w więzieniu przy Montelupich, a Jadwiga Karłowska, wielokrot-
nie przesłuchiwana, została najprawdopodobniej rozstrzelana 11 września na 
terenie obozu KL Płaszów. Żadne z nich, mimo tortur, nie wydało nikogo z siatki 
konspiracyjnej, chroniąc życie wielu osób. Umierając, Karłowscy mieli 32 (Zyg-
munt) i 30 lat (Jadwiga), osierocili dwie maleńkie córeczki2.

Jadwiga i Zygmunt działali w konspiracji prawdopodobnie od 1941 roku. Za-
angażowani byli w akcję sanitarną w ramach paramilitarnej organizacji ziemiań-
skiej „Uprawa” (później „Tarcza” i „Opieka”), związanej ściśle z AK, utworzonej 
w 1940 roku w Krakowie, która wspierała militarnie i finansowo Polskie Pań-
stwo Podziemne, organizowała pomoc dla ludności cywilnej, tajne nauczanie, 
zajmowała się utrzymywaniem łączności i kontrwywiadem oraz ukrywaniem 
osób poszukiwanych przez Niemców3. Jedną z najbardziej rozwiniętych form 
działalności „Uprawy” była akcja sanitarna, którą kierował Zygmunt Karłow-
ski, ps. Niedźwiedź. Polegała ona na zakładaniu szpitali polowych i punktów 
medycznych, szkoleniu sanitariuszek, gromadzeniu leków, materiałów opa-
trunkowych, narzędzi chirurgicznych, które dostarczano do zakonspirowanych 
punktów (głównie w dworach ziemiańskich). W okręgu olkusko-miechowskim 
zorganizowano 60 punktów opatrunkowych i 6 szpitali. 

Apteka „Pod Gwiazdą”, prowadzona przez Jadwigę Karłowską, stała się cen-
tralnym punktem zaopatrzenia sanitarnego Okręgu Kraków AK. W piwnicach 
apteki i innych pomieszczeniach budynku gromadzono nie tylko leki i sprzęt 
medyczny, które w postaci przygotowanych w ścisłej konspiracji apteczek tra-
fiały do szpitali polowych i oddziałów AK, ale także broń i żywność dostarczaną 
przez ziemian. W aptece funkcjonowała tajna skrzynka kontaktowa, kolporto-
wana była również prasa podziemna. Obok zwykłej pracy w aptece toczyło się 
jej drugie, konspiracyjne życie, o którym wiedziały tylko nieliczne wtajemni-
czone osoby. 

1  Zatrzymano także kuzyna Karłowskich Stefana Dembińskiego i służącą Zofię Ziębę.
2  Róża (ur. 1941) i Elżbieta (1944–1988) Karłowskie, wychowane przez rodzinę, zostały 

lekarzami.
3  Organizatorem i dowódcą „Uprawy” w Okręgu Kraków był Leon Krzeczunowicz, ps. Roland, 

członek Związku Walki Zbrojnej. 



Farmacja KraKowsKa  3 / 201914

AktuAlności

Apteka zajmowała parter okazałej kamienicy na rogu ulic Floriańskiej 
i św. Tomasza. Budynek, którego historia sięga połowy XIV wieku, niegdyś 
własność krakowskich rodów, miał tradycje lekarsko-aptekarskie. W drugiej po-
łowie XVIII wieku należał do profesora Rafała Czerwiakowskiego, ojca chirurgii 
polskiej. Od 1823 roku lokal na parterze zajmowała apteka „Pod Gwiazdą”, od 
1873 roku należąca do znanego krakowskiego aptekarza Konstantyna Wisz-
niewskiego, dziadka Jadwigi z Koschów Karłowskiej (1914–1944). 

Kamienica przy ul. Floriańskiej 15, gdzie mieściła się apteka „Pod Gwiazdą” 

Źródło: Agnieszka Rzepiela.

Apteka „Pod Gwiazdą”  
przy ul. Floriańskiej 15 
w Krakowie. Początek XX wieku 

Źródło: Muzeum Farmacji UJ CM 
w Krakowie.
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Jadwiga dyplom magistra farmacji uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w 1936 roku. Później pracowała jako asystentka w pracowni botaniki farma-
ceutycznej (u profesor Jadwigi Wołoszyńskiej), była też asystentką wybitnego 
chemika doktora Jana Robla. Po odbyciu praktyki aptecznej w Warszawie rozpo-
częła pracę w rodzinnej aptece. W 1940 roku poślubiła Zygmunta Karłowskiego 
(1912–1944), ziemianina i prawnika4. Zygmunt, dzięki doświadczeniu w zarzą-
dzaniu majątkiem ziemskim, pracował w niemieckim biurze rachunkowości 
rolnej (Buchstelle), kontrolującym posiadłości na terenie Generalnego Guberna-
torstwa. Nadzorował też księgowość i gospodarstwa Sandomiersko-Wielkopol-
skiej Hodowli Nasion w GG. Praca ta pozwalała mu na zbieranie informacji dla 
dowództwa AK i dawała możliwość realizowania innych zadań konspiracyjnych. 
Odwiedzając dwory ziemiańskie, organizował tajne szkolenia sanitariuszek, 
wyszukiwał bezpieczne miejsca na tajne zebrania, noclegi dla osób z konspira-
cji, kryjówki dla rannych, kierował przerzucaniem kurierów i przenoszeniem 
meldunków. Przede wszystkim jednak, wraz z żoną, zaangażowany był w akcję 
sanitarną prowadzoną w aptece „Pod Gwiazdą”. Działalność ta, świetnie zorga-
nizowana i zakonspirowana, do końca nie została wykryta przez Niemców. Jako 
jedyną z personelu apteki aresztowano magister Zofię Kulczyńską, którą praw-
dopodobnie rozstrzelano wraz z Jadwigą w obozie KL Płaszów.

Karłowscy zostali pośmiertnie odznaczeni przez Prezydenta RP Krzyżami 
Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski, które Wicewojewoda Małopolski Zbi-
gniew Starzec przekazał na ręce ich córki, doktor Róży Karłowskiej, podczas 
uroczystości 12 sierpnia w Krakowie.

Jadwiga i Zygmunt Karłowscy nie mają grobu. Ich nazwisk nie ma również 
na poświęconej gen. Stanisławowi Rostworowskiemu tablicy na domu przy 
ul. św. Marka 8. Obecnie trwają starania o umieszczenie na budynku apteki 
przy ul. Floriańskiej 15 tablicy upamiętniającej bohaterstwo farmaceutki Jadwigi 
Karłowskiej i jej męża Zygmunta. Ich działalność stanowi jedną z pięknych kart 
dziejów polskiego aptekarstwa. Cześć ich pamięci!

Piśmiennictwo u autorki.

 p.o. Dyrektora Muzeum Farmacji UJ CM 
dr n. farm. Agnieszka rzepiela

4  Ojciec Zygmunta, senator Stanisław Karłowski, bankowiec, prezes Związku Uzdrowisk 
Polskich, właściciel majątku w Wielkopolsce, został rozstrzelany przez Niemców w paź-
dzierniku 1939 roku.
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VIII Mistrzostwa Polski  
Okręgowych Izb Aptekarskich 
w Piłce nożnej Halowej

W dniach 26–28 kwietnia 2019 roku w Krakowie odbyły się VIII Mistrzostwa 
Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej.

W piątkowy wieczór 26 kwietnia w zabytkowej Auli Nowodworskiego Col-
legium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. św. Anny 12 odbyło się 
losowanie grup mistrzowskich. Rozstawionymi zespołami były dwie najlepsze 
drużyny VII Mistrzostw, czyli reprezentacje Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kra-
kowie i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu. Do grupy A  
oprócz gospodarzy dolosowani zostali reprezentanci okręgowych izb apte-
karskich z Łodzi, Rzeszowa, Warszawy, Bielska-Białej i Zielonej Góry; w gru-
pie B znalazły się reprezentacje izb z Poznania, Katowic, Gdańska, Kielc, Szcze-
cina i Bydgoszczy.

Ze względu na rekordową liczbę drużyn najważniejszy dla Mistrzostw dzień, 
czyli sobota 27 kwietnia, musiał się zacząć bardzo wcześnie. Już o 8.30 odbyły się 
oficjalne otwarcie zawodów i przywitanie drużyn i gości. W Mistrzostwach brało 
udział aż 113 zawodników – magistrów farmacji, a oprócz głównych aktorów tur-
nieju byli także obecni przedstawiciele władz samorządu aptekarskiego: Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Małgorzata Pie-
trzak, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kielcach mgr farm. Robert Gocał, 
Prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Paweł Chrzan, Prezes 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi mgr farm. Paweł Stelmach, Prezes Rady 
Śląskiej Izby Aptekarskiej mgr farm. Piotr Brukiewicz, Wiceprezes Rady Śląskiej 
Izby Aptekarskiej mgr farm. Andrzej Bednarz, Główny Sponsor – Prezes Zarządu 
Hurtap Łęczyca mgr farm. Wiktor Napióra, a także gospodarze: Prezes Okręgowej 
Rady Aptekarskiej w Krakowie dr Barbara Jękot, Wiceprezesi mgr farm. Elżbieta 
Rząsa-Duran i mgr farm. Jerzy Jasiński oraz koordynator Komisji ds. Kultury, 
Sportu i Rekreacji Naczelnej Izby Aptekarskiej mgr farm. Małgorzata Lelito.
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Rozgrywki grupowe rozpoczęły się punktualnie o 9.00 i odbywały się równo-
legle w dwóch halach Centrum Sportu i Rekreacji Com-Com Zone w Nowej Hucie. 
Z roku na rok poziom piłkarski Mistrzostw rośnie. Po pięciu seriach spotkań gru-
powych do fazy play-off zakwalifikowały się po cztery drużyny z każdej z grup: 
grupa A – OIA Kraków, OIA Łódź, OIA Rzeszów i OIA Warszawa; grupa B – OIA 
Katowice, OIA Gdańsk, OIA Poznań i OIA Kielce.

Mecze ćwierćfinałowe wygrywały ekipy z miejsc pierwszych i drugich 
w swoich grupach. Drużyny z Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Kielc zakończyły 
udział na tej fazie turnieju.

Cztery najlepsze drużyny znalazły się w strefie medalowej. Złożyło się tak, że 
pierwsze drużyny z grup A i B grały z tymi zajmującymi drugie miejsca: Kraków 
podejmował Gdańsk, a Katowice – Łódź. Mecz gospodarza zakończył się wyni-
kiem 3:0. Krakowianie byli pewni medali i czekali na przeciwnika w meczu Łodzi 
z Katowicami. Katowice w ubiegłym roku przegrały z Łodzią w 1/4 finału i miały 
chęć na rewanż. Gracze ze Śląska szybko objęli prowadzenie i wydawało się, że 
odniosą łatwe zwycięstwo, jednak w ostatniej minucie łodzianie doprowadzili do 
remisu. Zgodnie z regulaminem nastąpiła seria rzutów karnych, w której więcej 
zimnej krwi zachowali reprezentanci OIA z Katowic, wygrywając po czwartym 
rzucie karnym.

O brąz walczyły więc OIA z Łodzi i Gdańska; dla tej pierwszej była to walka 
o powtórzenie sukcesu z 2018 roku. Mecz był dość wyrównany, z lekkim wska-
zaniem na Łódź. Przegrywając dwiema bramkami, Gdańsk wycofał bramkarza 
na pięć minut przed końcem meczu, co przyniosło łatwe trzy bramki dla Łodzi 
i to właśnie reprezentacja OIA Łódź cieszyła się z brązowego medalu.

Zwieńczeniem zawodów miał być finał rozgrywany pomiędzy sąsiednimi 
izbami: Krakowem i Katowicami. Obie ekipy do finału uzyskały świetny bilans 
bramkowy (26:0 Kraków i 22:2 Katowice). Krakowianie mieli więc apetyt na 
obronę tytułu, a ich rywale chcieli, aby puchar wrócił na Śląsk (OIA Katowice to 
mistrz Polski w latach 2016 i 2017). Mecz rozpoczął się od mocnego uderzenia 
Maćka Filipowskiego z OIA Kraków, który wykorzystał stały fragment gry tuż 
przed polem karnym drużyny przeciwnej, i już w drugiej minucie było 1:0 dla 
OIA Kraków. Jednak gracze z Małopolski zachowali chyba mniej zimnej krwi 
i popełniali za dużo fauli. Jeden z nich, także sprzed pola karnego, zakończył się 
piękną bramką Konrada Kotapki. Wynik remisowy utrzymał się do końca regu-
laminowego czasu gry. W dogrywce gracze z Krakowa nadal popełniali błędy 
i faulowali przeciwników (podyktowano aż cztery przedłużone rzuty karne, 
trzy z nich zostały wykorzystane). Wspaniałym wykończeniem rozegrania rzutu 
rożnego popisał się Rafał Ludwig. Ekipę krakowską stać było tylko na jednego 
gola po efektownym strzale Macieja Krygowskiego. Mecz finałowy zakończył się 
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wynikiem 5:2 dla OIA Katowice. Puchar wrócił na Śląsk i za rok tradycyjnie to 
tam ekipy z całej Polski będą próbowały go zdobyć.

Klasyfikacja końcowa: 
 I miejsce – OIA Katowice
 II miejsce – OIA Kraków
III miejsce – OIA Łódź
IV miejsce – OIA Gdańsk

Kolejne lokaty: OIA Poznań, OIA Rzeszów, OIA Warszawa, OIA Kielce, OIA 
Bielsko-Biała, OIA Bydgoszcz, OIA Szczecin, OIA Zielona Góra.

Oprócz wyróżnień drużynowych zawodnicy otrzymali także wyróżnienia 
indywidualne: najlepszy gracz: Rafał Ludwig (OIA Katowice); najlepszy bram-
karz: Bartosz Bembnista (OIA Bydgoszcz); najlepszy strzelec: Rafał Ludwig (OIA 
Katowice) i Maciej Filipowski (OIA Kraków) – po 9 goli; najlepszy asystent: Rafał 
Ludwig, Konrad Kotapka (obaj OIA Katowice), Maciek Filipowski, Wojciech Ślu-
sarczyk (obaj OIA Kraków) – po 4 asysty. 

Statuetki Fair Play za wsparcie drużyny z Zielonej Góry otrzymali Prezes 
ORA Katowice Piotr Brukiewicz oraz Aleksander Dymek i Jakub Czerwony (obaj 
OIA Kraków).

VIII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halo-
wej przeszły do historii jako rekordowe pod względem liczby drużyn (12) i licz-
by rozegranych meczów (38). Były to też Mistrzostwa, na których wprowadzono 
kilka innowacji: tytuł najlepszego asystenta, transmisja na żywo w serwisach 
Facebook i YouTube, filmowanie i skróty meczów oraz licytacja charytatywna 
na sobotniej kolacji.

Pomysł wsparcia dla organizacji charytatywnych zapoczątkowali dwa lata 
temu wielkopolscy farmaceuci. W tym roku poszli o krok dalej i przeznaczyli na 
licytację koszulkę reprezentacji z podpisem Kuby Błaszczykowskiego. Oprócz 
niej na licytację trafiło dziewięć innych przedmiotów: piłka z podpisami graczy 
Wisły Kraków, piłka z podpisem Zbigniewa Bońka (przekazana przez Macieja 
Rutkowskiego, który był odpowiedzialny za komentarz live), obraz zwycięzcy 
II Małopolskiego Konkursu Artystycznego im. Marii Grucy dla osób niepełno-
sprawnych i amatorów w dziedzinie malarstwa, fotografia Andrzeja Wajdy 
z autografem z czasów realizacji filmu Człowiek z żelaza z 1981 roku, płyty z au-
tografami i dedykacjami Artura Andrusa, Czesława Mozila i Grzegorza Turnaua, 
książka autorstwa Anny Dymnej pt. Warto mimo wszystko, ulubione wino Marka 
Kondrata. Farmaceuci wykazali się sporą hojnością – podczas licytacji zebrano 
aż 11 560 zł. Cała kwota zostanie przekazana na cele charytatywne.

Mistrzostwa oczywiście nie odbyłyby się bez sponsorów: sponsora główne-
go, którym w tym roku była hurtownia farmaceutyczna Hurtap SA, a także firm: 
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Tena, Qpharma sp. z o.o., Fagron sp. z o.o., Olimp sp. z o.o. Wszystkim sponsorom 
składamy serdecznie podziękowania!

Za realizację transmisji live odpowiedzialny był mgr farm. Filip Płoch, który 
wraz z Wojciechem Płochem, Katarzyną Zając i komentatorem Maciejem Rut-
kowskim cały dzień umożliwiał śledzenie na żywo przebiegu zawodów. Dzięki 
ogromowi pracy włożonej przez ekipę realizacyjną Mistrzostwa wzniosły się na 
znacznie wyższy poziom i były śledzone nawet na odległej Teneryfie! Na uwagę 
zasługuje fakt, że Filip sam podjął się tego zadania, sam napisał program i opra-
cował graficznie realizację. Dziękujemy ekipie Filipa! 

Wszystkie mecze można obejrzeć na kanale YouTube Drugony TV1, a zdjęcia 
z wydarzenia – autorstwa m.in. Lecha Wróblewskiego z biura Śląskiej OIA – są 
dostępne w serwisie Facebook na fanpage’u Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kra-
kowie2.

Nad całością organizacji czuwała firma Orienteering z Krakowa. Dziękujemy 
Panu Rafałowi Świątkowskiemu za profesjonalne przygotowanie zawodów.

Wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie VIII Mistrzostw Polski 
Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej, m.in. Małgorzacie Lelito 
i drużynie krakowskich DRUGonów, dziękujemy!

Za rok widzimy się na Śląsku!!!

mgr farm. tomasz Płatek

1  Drugony TV, https://www.youtube.com/channel/UC5rdinZw2-I73I6Scd2LGOw, dostęp: 
3.09.2019.

2  Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, album: VIII Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej 
Halowej, https://www.facebook.com/pg/Okr%C4%99gowa-Izba-Aptekarska-w-Krako-
wie-167726760038698/photos/?tab=album&album_id=1608257309318962, dostęp: 
3.09.2019.

Z przyjemnością informujemy, 

że 13 grudnia 2019 roku o 18.00 w Muzeum Farmacji UJ CM  

przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie 

odbędzie się VIII Konkurs Nalewek Własnej Receptury. 

Konkurs tradycyjnie organizowany jest we współpracy  
z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie.  

Szczegóły: http://www.oia.krakow.pl/index.php/w-wolnym-czasie.
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Vademecum kierownika apteki

wstrzymywanie i wycofywanie 
z obrotu produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych

Ustawa Prawo farmaceutyczne1 określa, że jednym z obowiązków kierownika 
apteki jest wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów 
leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu2. Zasady postępowania 
z produktami leczniczymi i materiałami medycznymi wstrzymanymi lub wycofa-
nymi z obrotu reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2008 roku3. 

Wstrzymanie w obrocie może nastąpić decyzją wojewódzkiego inspektora far-
maceutycznego danego województwa lub Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny decyduje o wstrzymaniu na terenie 
swojego województwa po otrzymaniu zgłoszenia o niespełnieniu wymagań jako-
ściowych, jeżeli z treści tego zgłoszenia wynika, że w opisanym przypadku może 
zaistnieć bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Jeśli w wyniku postępowania 
wyjaśniającego i badań próbek produktu leczniczego/wyrobu medycznego potwier-
dzony zostanie brak spełnienia wymogów jakościowych, wojewódzki inspektor 
farmaceutyczny wydaje decyzję o wycofaniu go z obrotu na terenie województwa.

Informacje o wstrzymaniu i wycofaniu przekazywane są do Głównego In-
spektora Farmaceutycznego, który z kolei, w uzasadnionych przypadkach, może 
zdecydować o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego na 
terenie całego kraju.

Niezależnie od tego Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmuje decyzje 
o wycofaniu serii produktu leczniczego na skutek:
• decyzji własnej producenta,
• decyzji instytucji Unii Europejskiej, np. Europejskiej Agencji Leków.

1  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499), 
dalej: pf.

2  Art. 88 ust. 5 pkt 8 pf.
3  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szcze-

gółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2008 r. nr 57, poz. 347).
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Decyzję administracyjną w sprawie wycofania z obrotu, wycofania z obrotu 
i z używania, zakazania albo ograniczenia wprowadzania do obrotu lub wprowa-
dzania do używania wyrobów medycznych podejmuje Prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Równolegle o wstrzymaniach i wycofaniach powiadamiany jest Minister 
Zdrowia. W szczególnych przypadkach może on poinformować opinię publiczną 
o wstrzymaniu w obrocie lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego.

Do powiadomienia apteki o decyzji wstrzymującej w obrocie produkt lecz-
niczy (lub wyrób medyczny) zobowiązana jest hurtownia farmaceutyczna. Kie-
rownik hurtowni po otrzymaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu 
produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowa-
dzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu 
i z używania wyrobu medycznego ma w stosunku do apteki obowiązek:
• niezwłocznego przekazania decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu 

produktu leczniczego/wyrobu medycznego za pomocą wszelkich dostępnych 
środków przekazu (telefon, e-mail, fax);

• przyjęcia raportów o podjętych działaniach zabezpieczających od bezpośred-
nich odbiorców produktów leczniczych lub wyrobów medycznych;

• przyjęcia od bezpośrednich odbiorców zwrotów produktu leczniczego – 
w przypadku procedury wycofania z obrotu.

Kierownik apteki lub punktu aptecznego powinien w wypadku otrzymania 
informacji o wstrzymaniu w obrocie:
1. Niezwłocznie zabezpieczyć posiadany zapas produktu leczniczego (wyrobu 

medycznego) przed dalszym wprowadzeniem do obrotu. Należy wstrzymaną 
serię przenieść w miejsce do tego przeznaczone, odpowiednio oznakowane, by 
uniemożliwić jej wydanie, i jednoznacznie ją opisać (np. „lek wstrzymany w ob-
rocie – nie wydawać”). Należy też zablokować ją w systemie komputerowym. 
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na serie wstrzymanych leków termolabilnych: 
muszą one być ciągle przechowywane w lodówce. Ponieważ apteki raczej nie 
dysponują osobnymi lodówkami na leki wstrzymane, każdy kierownik apteki 
powinien wcześniej zaplanować, jak rozwiąże taki problem (np. zakup zamy-
kanego pojemnika, w którym można przechować w lodówce wstrzymane leki).

2. Niezwłocznie przekazać decyzję o wstrzymaniu w obrocie produktu lecznicze-
go/wyrobu medycznego wszystkim bezpośrednim odbiorcom, z wyłączeniem 
odbiorców indywidualnych – pacjentów, za pomocą wszelkich dostępnych 
środków przekazu (telefon, e-mail, fax). UWAGA: Na tym etapie apteka nie 
przyjmuje wstrzymanych produktów leczniczych/wyrobów medycznych.

3. Przekazać do hurtowni farmaceutycznej, w której został nabyty produkt lecz-
niczy lub wyrób medyczny, raport o podjętych działaniach zabezpieczających. 
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Ma on być opatrzony pieczątką podmiotu wypełniającego raport i zawierać 
następujące dane:
• podstawę wstrzymania/wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu 

medycznego: numer decyzji; 
• dane dotyczące produktu leczniczego/wyrobu medycznego: nazwa, typ, 

dawka, postać farmaceutyczna, wielkość opakowania;
• numer serii będący kombinacją cyfr i ewentualnie liter, które jednoznacz-

nie i niepowtarzalnie identyfikują daną serię produktu leczniczego/wyro-
bu medycznego;

• termin ważności stanowiący kombinację cyfr arabskich zawierającą co naj-
mniej miesiąc i rok, w którym upływa termin podania produktu;

• nazwę wytwórcy lub importera;
• nazwę podmiotu odpowiedzialnego w przypadku produktu leczniczego;
• nazwę autoryzowanego przedstawiciela w przypadku wyrobu medycznego;
• wielkość produkcji/zakupu;
• stan magazynowy (na dzień otrzymania decyzji); 
• wielkość sprzedaży (na dzień otrzymania decyzji);
• rodzaj podjętych działań zabezpieczających; 
• wykaz zawiadomionych odbiorców bezpośrednich; 
• datę sporządzenia raportu;
• podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie raportu.
UWAGA: Jeżeli apteka posiadała w obrocie serię, ale przed otrzymaniem de-
cyzji o wstrzymaniu/wycofaniu wydała całość, to zobowiązana jest również 
wysłać raport – z wykazaniem stanu magazynowego 0. 
Wzór raportu, jaki należy przesłać do hurtowni farmaceutycznej, stanowi za-
łącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 roku.
Wstrzymana seria pozostaje w aptece do momentu otrzymania decyzji o po-

nownym dopuszczeniu do obrotu lub decyzji o wycofaniu z obrotu. W przypadku 
decyzji o ponownym dopuszczeniu do obrotu wstrzymana seria jest odbloko-
wywana w systemie komputerowym i przywracana do sprzedaży. Informację 
o ponownym dopuszczeniu należy przekazać do odbiorców bezpośrednich. 

Jeżeli w stosunku do wstrzymanego produktu leczniczego lub wyrobu me-
dycznego została podjęta decyzja o wycofaniu z obrotu, należy ponadto:
• przyjąć od bezpośrednich odbiorców zwrot produktów/wyrobów medycz-

nych;
• zwrócić zgromadzony zapas produktu leczniczego (wyrobu medycznego) do 

hurtowni farmaceutycznej w terminie nie późniejszym niż 60 dni od otrzyma-
nia informacji o wycofaniu wraz z raportem o podjętych działaniach zabezpie-
czających.
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Jeżeli produkt leczniczy/wyrób medyczny jest wycofywany bez wcześniej-
szego wstrzymania, kierownik apteki postępuje analogicznie, z tym że wycofane 
z obrotu leki/wyroby medyczne są od razu przyjmowane od bezpośrednich od-
biorców i wraz z zapasem magazynowym apteki zwracane do hurtowni. Orygi-
nał raportu o podjętych działaniach zabezpieczających przekazywany jest wraz 
z wycofanym towarem do hurtowni, a jego kopia pozostaje w aptece. Raport nie 
jest dokumentem pozwalającym wystawić fakturę korygującą. Wraz z nim nale-
ży przekazać do hurtowni protokół zwrotu (wiele hurtowni ma gotowe druki) 
z wyszczególnionym numerem faktury zakupu produktów leczniczych/wyro- 
bów medycznych.

UWAGA: Nie ma podstaw prawnych, by apteka przyjmowała od odbiorców 
indywidualnych (pacjentów) zwroty produktów leczniczych (wyrobów medycz-
nych) wycofanych z obrotu, jak również nie ma podstaw prawnych, by apteka 
żądała od hurtowni przyjęcia tego typu zwrotów. 

Obowiązkiem apteki jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, w odniesieniu do których została wydana 
decyzja: 
• o wstrzymaniu w obrocie,
• o wycofaniu z obrotu,
• uchylająca decyzje o wstrzymaniu w obrocie4.

Należy dokumentować wszelkie poczynania związane z prawidłowym postę-
powaniem z produktami leczniczymi/wyrobami medycznymi wstrzymanymi lub 
wycofanymi, tak by była możliwość ich udowodnienia (kopie e-maili, potwier-
dzenia wysłania raportów i zawiadomień, potwierdzenia odbioru zwracanych 
produktów leczniczych/wyrobów medycznych, kopie faktur korygujących). 
Prowadzenie takiej dokumentacji i przechowywanie jej przez okres trzech lat, 
licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w któ-
rym została sporządzona, są obowiązkiem apteki5. Stanowi to zawsze przedmiot 
kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Zwracam uwagę, że brak takiej 
dokumentacji jest jednym z częstych uchybień stwierdzanych przez inspekto-
rów farmaceutycznych w czasie kontroli planowych.

mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

4  § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie pod-
stawowych warunków prowadzenia aptek (Dz.U. z 2002 r. nr 187, poz. 1565).

5  § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r.
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nieprzestrzeganie zaleceń  
terapeutycznych, cz. 1

Leki nie działają u chorych, 
którzy ich nie biorą.

Problem niesystematycznego leczenia się pacjentów jest tak stary jak sama 
sztuka medyczna. Przynajmniej taki wniosek można wysnuć z aforyzmu Hipo-
kratesa, w którym przestrzegał on, że pacjenci nie tylko nie przyjmują swoich 
leków systematycznie, ale co więcej, nie mówią na ten temat prawdy swoim 
lekarzom. Wraz z niebywałymi postępami medycyny, jakie obserwujemy w cią-
gu ostatnich dekad, problem niesystematycznego leczenia się pacjentów nabiera 
jednak coraz większego znaczenia. Niedostateczna współpraca pacjenta stanowi 
powszechny i poważny problem opieki zdrowotnej. W wielu chorobach przewle-
kłych brak współpracy chorego staje się jednym z najważniejszych czynników 
powodujących małą skuteczność terapii. Dobitnym tego przykładem mogą być 
obserwacje poczynione w trakcie badania CHARM prowadzonego u pacjentów 
z niewydolnością serca1. Okazało się, że większy wpływ na wyniki terapii miała 
dobra współpraca pacjenta aniżeli to, czy otrzymywał on aktywny lek, czy pla-
cebo. Zatem poszukiwanie skutecznych środków zwiększenia stopnia przestrze-
gania sprawdzonych zasad terapeutycznych niejednokrotnie może mieć większe 
znaczenie niż badania nad nowymi, eksperymentalnymi metodami leczenia. 

Istnieją liczne skuteczne i bezpieczne terapie, które nie tylko łagodzą objawy 
choroby, lecz także zapobiegają jej powikłaniom i niejednokrotnie wydłużają ży-
cie. Okazuje się jednak, że wielu pacjentów ma problemy ze stosowaniem się do 
zaleceń lekarskich, w tym z systematycznym przyjmowaniem przepisanych le-
ków. Obserwacje poczynione przy użyciu elektronicznych baz danych wskazują, 
że w niektórych chorobach przewlekłych, np. w nadciśnieniu tętniczym, połowa 

1  B.B. Granger et al., Adherence to candesartan and placebo and outcomes in chronic heart 
failure in the ChArm programme: Double blind, randomised, controlled clinical trial, „Lan-
cet” 2005, vol. 366, no. 9502, s. 2005–2011.
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pacjentów przerywa rozpoczętą terapię w ciągu roku. Wyniki bezpośredniego 
pomiaru stężenia leków w moczu lub surowicy wykazują, że co najmniej jedna 
czwarta pacjentów ich nie przyjmuje mimo deklarowanego stosowania się do 
wspólnie ustalonych zasad terapii. Współpracę chorego z jego lekarzem najczę-
ściej określa się definicją zaproponowaną przez Briana Haynesa jako „zakres, 
do jakiego zachowanie pacjenta w odniesieniu do przyjmowania leków, prze-
strzegania diety i modyfikacji stylu życia pozostaje zgodny z zaakceptowanymi 
przez chorego zaleceniami medycznymi”. Warto podkreślić, że odstępstwa od 
otrzymanych zaleceń mogą dotyczyć wszystkich aspektów leczenia, a przede 
wszystkim: stosowania zaleconych leków, stosowania niezaleconych leków 
(OTC) i innych produktów (np. suplementów diety), aktywności fizycznej, diety, 
używek i napojów (np. kawy, napojów energetycznych, tytoniu, alkoholu). W za-
leżności od sytuacji klinicznej każde z tych odstępstw może mieć bardzo istotne 
konsekwencje. 

Szczególnie poważne następstwa zdrowotne, społeczne i finansowe niesie 
z sobą zwłaszcza niesystematyczne stosowanie przez pacjentów zaleconych le-
ków. W polskiej literaturze medycznej pojawia się wiele terminów na określenie 
tego zjawiska. Należą do nich m.in.:
• nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich;
• nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych;
• nieprzestrzeganie zaleceń terapii/leczenia;
• niesystematyczne stosowanie leków/leczenie się;
• brak współpracy pacjenta;
• compliance;
• adherence. 

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (adherence) oznacza stopień, w ja-
kim zachowanie pacjenta jest zgodne z zaleceniami uzgodnionymi z lekarzem 
lub z farmaceutą w ramach opieki farmaceutycznej. Analogicznie nieprzestrze-
ganie zaleceń terapeutycznych oznacza stopień, w jakim zachowanie pacjenta 
odbiega od zaleceń uzgodnionych z lekarzem lub z farmaceutą.

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych opisują dwa podstawowe parametry:
• realizacja schematu dawkowania leku – parametr ten opisuje zakres przyj-

mowania przez pacjenta kolejnych dawek leku w odniesieniu do zaleconego 
schematu dawkowania leku, począwszy od rozpoczęcia leczenia do jego za-
kończenia (lub przerwania);

• wytrwałość w realizacji schematu dawkowania – długość okresu, w którym 
pacjent stosuje przepisaną terapię, liczony od momentu zainicjowania terapii 
do jej przerwania.
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Formy nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych

Na prawidłowe przestrzeganie zaleceń terapeutycznych składają się cztery ko-
lejne kluczowe etapy:
• zrozumienie zaleceń otrzymanych przez pacjenta od lekarza lub od farmaceu-

ty i ich akceptacja;
• zrealizowanie recept w aptece (lub leków z innego źródła, np. leków dystrybu-

owanych w szpitalu w ramach programów lekowych);
• rozpoczęcie terapii;
• kontynuowanie terapii – bezterminowo lub do czasu wyznaczonego przez 

lekarza.
Na każdym etapie mogą się pojawić różne problemy, a w konsekwencji 

nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych może przyjmować różne formy. 
Najczęstsze formy nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych mogą być nastę-
pujące:
• nierealizowanie recept;
• nierozpoczynanie leczenia;
• opóźnianie rozpoczęcia leczenia;
• pomijanie pojedynczych dawek leku;
• zmiana częstości dawkowania leku (np. z 3 razy dziennie na 2 razy dziennie);
• okresowe przyjmowanie zmniejszonej lub zwiększonej liczby dawek leku;
• „wakacje” od leków (dłuższe przerwy w leczeniu);
• przedwczesne kończenie terapii (niedokończenie kuracji krótkotrwałej lub 

przerwanie leczenia przewlekłego).
W zależności od tego, czy pacjent jest świadomy nieprzestrzegania zaleceń 

terapeutycznych, czy też nie jest, można dodatkowo wyróżnić:
• nieświadome nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych;
• świadome nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

Z nieświadomym nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych mamy przede 
wszystkim do czynienia w przypadku pomijania przez pacjenta pojedynczych 
dawek: pacjent zapomina przyjąć dawkę leku w odpowiednim czasie i nie zdaje 
sobie z tego sprawy, wobec czego nie jest też w stanie wyjawić tego lekarzowi 
lub farmaceucie. Do świadomego nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych 
dochodzi z kolei wówczas, gdy pacjent, który zrozumiał zalecenia otrzymane 
od lekarza, w pełni świadomie podejmuje decyzję o niewywiązaniu się z nich 
(np. przerywając leczenie choroby przewlekłej).
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rozpowszechnienie i następstwa  
nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia przestrzeganie zaleceń tera-
peutycznych podczas terapii chorób przewlekłych wynosi zaledwie 50%. Nie 
wynika z tego jednak jednoznacznie, czy pacjenci przyjmują przeciętnie połowę 
dawek przepisanych im leków, czy też zadowalająco terapię realizuje co drugi 
pacjent. Zatem zacząć należy od ustalenia, jaki poziom przestrzegania zaleceń 
terapeutycznych można uznać za zadowalający. W praktyce klinicznej optymal-
ne przestrzeganie zaleceń terapeutycznych to połączenie właściwej wytrwałości 
w realizacji terapii z pełną realizacją schematu dawkowania leku. Tak wymaga-
jące kryterium mało komu, nawet spośród bardzo systematycznych pacjentów, 
udaje się spełnić. Z drugiej strony niewielkie odstępstwa od otrzymanych zaleceń 
(np. opuszczenie jednej dawki dobowej podczas miesięcznej kuracji) zazwyczaj 
nie mają istotnych konsekwencji klinicznych ani nie zmuszają do zakwalifiko-
wania pacjenta do grupy osób nieprzestrzegających zaleceń terapeutycznych. 
W badaniach naukowych w zależności od przyjętej metodologii ocenia się różne 
aspekty przestrzegania zaleceń terapeutycznych z wykorzystaniem różnych 
definicji roboczych tego zjawiska. Kryterium, które jest powszechnie stosowane 
w publikacjach, to przyjęcie przez pacjenta co najmniej 80% zaleconych dawek. 
Zgodnie z tym założeniem:
• zaleceń przestrzegają pacjenci przyjmujący co najmniej 80% zaleconych 

dawek;
• zaleceń nie przestrzegają pacjenci przyjmujący mniej niż 80% zaleconych 

dawek.
Niestety jest to kryterium całkowicie arbitralne, a nie wynik badania pro-

spektywnego, oceniającego wyniki leczenia pacjentów w zależności od stopnia 
realizacji zaleceń. I choć w wielu badaniach potwierdzono, że wyniki leczenia 
chorych przyjmujących co najmniej 80% zaleconych dawek są lepsze niż pacjen-
tów przyjmujących ich mniej, to do każdej sytuacji terapeutycznej należy pod-
chodzić indywidualnie. Najlepiej to widać na konkretnym przykładzie: pacjent, 
który przerywa swoje leczenie 31 października, w ciągu całego roku – tj. w okre-
sie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia – przyjmuje łącznie ponad 83% przepi-
sanych dawek. Trudno jednak uznać, że pacjent taki leczy się systematycznie. 
Nie ma też najmniejszych wątpliwości, że w przypadku licznych chorób, np. nad-
ciśnienia, choroby wieńcowej, a zwłaszcza cukrzycy, dwumiesięczna przerwa 
w terapii oznacza wystawianie swojego zdrowia, a nawet życia na bardzo po-
ważne ryzyko.
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rozpowszechnienie nieprzestrzegania  
zaleceń terapeutycznych na świecie i w Polsce

Wyniki badań rozpowszechnienia nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych 
są często obarczone pewnymi błędami. Analizując dane dotyczące wykupionych 
recept, nie można mieć pewności, czy leki wykupione przez pacjenta zostały 
przez niego przyjęte. Z kolei sugerowanie się wyłącznie relacją pacjenta niesie 
z sobą ryzyko niedoszacowania częstości nieprzestrzegania zaleceń, bowiem 
część błędów w przyjmowaniu leków pacjenci popełniają nieświadomie, przez 
zwykłe zapomnienie. Zresztą nawet wówczas, gdy pacjenci są w pełni świadomi 
swoich błędów, nie zawsze chcą się do nich przyznać. Wszystko to nie zmienia 
jednak faktu, że obecnie dysponujemy danymi wskazującymi jednoznacznie, 
jak odległe od otrzymanych zaleceń jest na co dzień postępowanie pacjen-
tów. Przede wszystkim znaczna część recept w ogóle nie jest realizowana – to 
tzw. pierwotne nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych, które dotyczy od 
1/4 do 1/3 preskrypcji. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeśli chodzi o realizację 
schematu dawkowania leków. Gdy uznać za kryterium przestrzegania zaleceń 
przyjęcie co najmniej 80% zaleconych dawek, okazuje się, że w przypadku wielu 
chorób przewlekłych ponad 50% pacjentów nie przestrzega zaleceń. Na poparcie 
tej tezy można podać liczne przykłady:
1. Wśród osób cierpiących na chorobę wieńcową realizacja schematu dawkowa-

nia leku jest wysoce niezadowalająca: zaledwie 21% systematycznie przyj-
muje pełen zestaw leków uznanych za niezbędne zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi, tj. lek beta-adrenolityczny, kwas acetylosalicylowy i lek hipoli-
pemizujący.

2. Spośród osób chorujących na nadciśnienie do nieprzestrzegania zaleceń tera-
peutycznych przyznaje się średnio 44%.

3. Nawet wówczas, gdy leczenie jest krótkotrwałe, a nasilenie objawów choro-
bowych wysokie, przestrzeganie zaleceń terapeutycznych znacznie odbiega 
od oczekiwań – metaanaliza wykazała, że blisko 40% pacjentów czyni odstęp-
stwa od zaleconego im schematu dawkowania antybiotyków2.

4. Oprócz błędów dotyczących liczby przyjętych dawek nieprzestrzeganie zale-
ceń terapeutycznych może dotyczyć także czasu ich przyjęcia. Dzięki zastoso-
waniu oceny za pomocą elektronicznych urządzeń pomiarowych wykazano, 
że zgodność przyjmowania przez pacjentów leków z zaleconym schematem 

2  P. Kardas et al., A systematic review and meta-analysis of misuse of antibiotic therapies 
in the community, „International Journal of Antimicrobial Agents” 2005, vol. 26, no. 2, 
s. 106–113.
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dawkowania spada w chorobach przewlekłych pomiędzy wizytami, by nieco 
wzrosnąć bezpośrednio przed terminem kolejnej wizyty kontrolnej i utrzy-
mać się na tym poziomie przez pewien czas (zjawisko to jest określane jako 
przestrzeganie zaleceń terapeutycznych typu „białego fartucha”). U znacznej 
części pacjentów występują także kilkudniowe okresy, w których w ogóle nie 
przyjmują zaleconego leku. Te tzw. wakacje od leków są zwykle związane 
z weekendami lub innymi wydarzeniami zaburzającymi codzienny rytm życia 
pacjentów i występują u co najmniej 20% chorych przynajmniej raz w miesiącu.

5. Częste błędy dotyczą także wytrwałości w realizacji schematu dawkowania. 
Pacjenci często przerywają leczenie chorób przewlekłych, i to nierzadko 
wkrótce po jego rozpoczęciu. Dla przykładu w przeprowadzonym badaniu 
zaobserwowano, że spośród chorych ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem 
po 6 miesiącach zaleceń ściśle przestrzegało zaledwie 8% chorych.

6. Wśród pacjentów po przebytej implantacji stentu do naczyń wieńcowych 
1/7 przerywa leczenie przeciwpłytkowe pochodnymi tienopirydyny (np. klo-
pidogrel) w ciągu miesiąca, co wiąże się z 9-krotnym wzrostem ryzyka zgonu. 
Dwa lata po przebytym zawale serca, według danych Ontario Database, pra-
widłowo leczenie realizuje zaledwie 40% chorych.

7. Wśród pacjentów przyjmujących leki hipolipemizujące lub leczonych z powo-
du cukrzycy typu 2 za pomocą doustnych leków hipoglikemizujących w ciągu 
pierwszego roku leczenie przerywa przynajmniej co trzeci pacjent.

8. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Amerykański Związek Osób Eme-
rytowanych wskazują, że po 5 latach terapii leczenie kontynuuje średnio nie 
więcej niż 10–15% pacjentów wyjściowych.
Badania prowadzone w Polsce wskazują być może na jeszcze częstsze niż 

w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych nieprzestrzeganie zaleceń 
terapeutycznych, zarówno w przypadku schorzeń ostrych, jak i przewlekłych. 
W badaniu, w którym oceniono stosowanie się do zaleceń terapeutycznych po-
nad 60 tysięcy polskich pacjentów leczonych z powodu schorzeń przewlekłych, 
ujawniono nieprzestrzeganie zaleceń przez ponad 83% chorych3. Podobnie wy-
gląda kontynuacja leczenia przewlekłego: spośród pacjentów leczonych z powo-
du hiperlipidemii 10% deklaruje, że w ogóle nie rozpoczyna leczenia, a kolejne 
10% przerywa leczenie już po pierwszym miesiącu terapii. W przypadku prze-
wlekłych schorzeń dróg oddechowych wytrwałość w realizacji schematu daw-
kowania jest tak niska, że po 12 miesiącach terapię kontynuuje nie więcej niż 

3  P. Kardas, rozpowszechnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów 
leczonych z powodu wybranych schorzeń przewlekłych, „Polski Merkuriusz Lekarski” 
2011, t. 31, nr 184, s. 215–220.
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20% chorych4. Należy podkreślić, że dzieje się tak mimo powszechnego w Polsce 
dostępu do bezpłatnych świadczeń publicznej opieki zdrowotnej oraz refundacji 
leków. 

następstwa nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych 
na świecie i w Polsce

Truizmem jest stwierdzenie, że lek nieprzyjęty nie działa. W rzeczywistości jed-
nak taka jest podstawa zależności pomiędzy przestrzeganiem zaleceń terapeu-
tycznych a wynikami terapii. Lek może działać jedynie wówczas, jeśli zostanie 
przez pacjenta przyjęty. Pod jego nieobecność w organizmie nie można się spo-
dziewać żadnego korzystnego działania. W efekcie bezpośrednim następstwem 
nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych jest zmniejszona skuteczność lecze-
nia, a pośrednim – rozmaite konsekwencje zdrowotne i finansowe, z najbardziej 
tragicznymi włącznie. W zależności od rodzaju prowadzonej terapii efekt tych 
samych błędów popełnianych przez pacjenta może być skrajnie odmienny. Dla 
przykładu opuszczenie pojedynczej dawki stosowanego profilaktycznie kwasu 
acetylosalicylowego nie spowoduje istotnego wzrostu ryzyka zawału lub udaru. 
Analogiczny błąd może jednak w przypadku doustnych środków antykoncepcyj-
nych doprowadzić do nieplanowanej ciąży. Niektóre środki lecznicze są szcze-
gólnie wrażliwe na odstępstwa od ich prawidłowego dawkowania: opuszczenie 
nawet pojedynczych dawek leków przeciwzakrzepowych może prowadzić do 
groźnych dla życia powikłań zatorowych, podczas gdy przyjęcie ich zbyt dużej 
liczby – do równie groźnych powikłań krwotocznych. Większość terapii lokuje 
się między tymi skrajnościami, regułą jest jednak osiąganie tym gorszych wy-
ników leczenia, im gorzej pacjent stosuje się do zaleceń terapeutycznych. Dal-
szymi konsekwencjami nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych są wzrost 
zapotrzebowania na porady lekarskie, konieczność wykonywania dodatkowych 
badań diagnostycznych i stosowania dodatkowych leków. Dobrze znany jest 
też wpływ nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych na wzrost częstości ho-
spitalizacji. Nieprzestrzegający zaleceń pacjenci chorujący na nadciśnienie oraz 
hiperlipidemię mają do 50% wyższe ryzyko hospitalizacji. 

Szacuje się, że co najmniej 10% przyjęć do szpitali wiąże się z tym zjawiskiem, 
ale w przypadku pacjentów przyjmowanych po raz kolejny do szpitala z powodu 

4  P. Kardas, T. Czeleko, A. Śliwczyński, Ciągłość i systematyczność leczenia astmy i POChP 
w Polsce – ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych na podstawie analizy krajowej 
bazy danych realizacji recept. Proceedings of the 10th international conference of the 
Polish Pharmacoeconomics Society. ISPOR Poland Chapter, Warsaw 2012.
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niewydolności krążenia odsetek ten sięga aż 64%. Do najpoważniejszych konse-
kwencji zdrowotnych nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych należą zgony. 
Są one tym bardziej tragiczne, że w pełni możliwe do zapobieżenia, dotyczą bo-
wiem pacjentów zdiagnozowanych i leczonych. Problem ten występuje nawet 
wśród chorych w pełni świadomych potencjalnych konsekwencji niestosowania 
się do zaleceń terapeutycznych – zjawisko to jest np. jedną z najczęstszych przy-
czyn odrzucenia przeszczepów. Związek między nieprzestrzeganiem zaleceń 
terapeutycznych i wzrostem zagrożenia zgonem potwierdzono w wielu choro-
bach, a przeprowadzona metaanaliza wykazała, że jest to zależność uniwersal-
na5. Szacuje się, że wśród pacjentów chorujących na choroby układu krążenia 
w Stanach Zjednoczonych co najmniej 125 tysięcy zgonów rocznie wiąże się 
z niestosowaniem się do zaleceń terapeutycznych. Wszystkie powyższe konse-
kwencje zdrowotne dotyczą pojedynczych pacjentów, którzy osobiście działają 
na swoją niekorzyść. W przypadku stosowania leków przeciwinfekcyjnych nie-
przestrzeganie zaleceń terapeutycznych może mieć także niekorzystny wpływ 
na całą populację, prowadząc do powstania wśród patogenów lekooporności. Za-
leżność tę obserwowano wśród typowych bakterii chorobotwórczych, prątków 
gruźlicy, a ostatnio także wśród szczepów wirusa HIV.

Innym rodzajem następstw nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, 
które dotyczą całej populacji, są dodatkowe koszty, na które składają się wydat-
ki m.in. na: porady lekarskie, badania diagnostyczne, leki, hospitalizację, koszty 
związane z niezdolnością do pracy (utracona produktywność, zasiłki chorobowe). 
Koszty dodatkowych hospitalizacji i porad lekarskich będących następstwem nie-
przestrzegania zaleceń terapeutycznych w Stanach Zjednoczonych szacuje się na 
10 mld dolarów rocznie, a wszystkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane 
z nieprzestrzeganiem tychże zaleceń – na blisko 300 mld dolarów. Podobnie 
w Europie straty spowodowane przez nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycz-
nych ocenia się na setki miliardów euro rocznie. Konsekwencje finansowe tego 
zjawiska dla publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce szacowane są na 
co najmniej 6 mld złotych rocznie.

Przedruk za zgodą Naukowej Fundacji Polpharmy z podręcznika: Nieprze-
strzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązań, red. 
Z. Gaciong, P. Kardas, Warszawa 2015.

5  S.H. Simpson et al., A meta-analysis of the association between adherence to drug therapy 
and mortality, BMJ 2006, vol. 333, no. 7557, 15.
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Interakcje leków z pożywieniem 
cz. 2

W poprzednim numerze „Farmacji Krakowskiej” omówiona została pierwsza 
duża grupa interakcji leków z żywnością, ta mianowicie, w której leki wpływają 
na losy żywności w organizmie człowieka. W niniejszym odcinku cyklu Interakcje 
leków z pożywieniem prezentujemy oddziaływania jeszcze częstsze, na ogół 
utożsamiane z tytułowym zagadnieniem.

wpływ żywności na losy leku w organizmie

Wszystkim praktykującym farmaceutom znany jest angielski akronim LADME, 
opisujący kolejne etapy losów leku w organizmie: liberation (uwolnienie), 
absorption (wchłanianie), distribution (rozmieszczenie), metabolism (metabo-
lizm) oraz excretion (wydalanie). Warto pamiętać, że żywność może wpływać na 
wszystkie te etapy, choć najczęściej opisywane i eksponowane są w literaturze 
przedmiotu interakcje, w których żywność modyfikuje czwarty etap losów leku 
w organizmie, czyli metabolizm.

Interakcje na etapie uwalniania

Interakcje leków z żywnością na etapie uwalniania dotyczą jej wpływu zarówno 
na postać leku, jak i na substancję czynną. Niski odczyn takich środków spo-
żywczych, jak: soki owocowe, napoje typu soft drink czy napoje energetyczne, 
związany z naturalną lub wtórną zawartością kwasów organicznych (cytryno-
wy, jabłkowy, octowy), może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty 
aktywności substancji leczniczej wielu leków, np. antybiotyków, wobec których 
oczekujemy działania terapeutycznego o stałej sile w ciągu całej kuracji. Popija-
jąc antybiotyk np. kwaśnym sokiem owocowym, stosowanym chociażby w celu 
zwiększenia podaży witaminy C w okresie choroby, nieświadomy niczego pa-
cjent uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii. 
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Z odmienną sytuacją możemy mieć do czynienia na skutek wpływu na postać 
leku środowiska zasadowego. Przykładem jest tutaj interakcja leków dojelito-
wych z mlekiem lub napojami mlecznymi, a zatem powszechnie cenionymi ze 
względu na wybitne walory żywieniowe środkami spożywczymi o odczynie 
zasadowym. Przypomnijmy, że leki dojelitowe uwalniają substancję leczniczą 
dopiero w alkalicznym odczynie tego odcinka przewodu pokarmowego, jeżeli 
jednak zostaną popite np. mlekiem, dochodzi do uwolnienia substancji czynnej 
już w żołądku. Może to mieć dwojaki skutek: albo substancja lecznicza ulega 
dezaktywacji w kwaśnym odczynie żołądka, albo zaczyna działanie w miejscu 
dla niej nieprzeznaczonym. Znanym i bardzo obrazowym przykładem tego typu 
interakcji jest popicie mlekiem leku przeczyszczającego zawierającego bisa-
kodyl. Prawidłowo przyjęty przez pacjenta, powinien działać dopiero w jelicie 
grubym, uwalniając biologicznie aktywny metabolit, drażniąc sploty nerwowe 
błony śluzowej jelita, pobudzając perystaltykę jelita grubego i hamując wchła-
nianie wody i elektrolitów. Efekt takiego umiejscowionego działania substancji 
leczniczej stanowią uwodnienie mas kałowych, przyspieszenie pasażu jelitowe-
go i co za tym idzie – ułatwienie wypróżnienia po kilku godzinach od przyjęcia 
leku. Tymczasem jeżeli tabletki dojelitowe zawierające bisakodyl zostaną popite 
mlekiem, nie dość, że nie wywołają efektu przeczyszczającego, ale dodatkowo 
silnie podrażnią żołądek, wywołując nudności i silne bóle brzucha.

Interakcje na etapie wchłaniania

Miejscem wchłaniania substancji leczniczych podanych doustnie są różne odcin-
ki przewodu pokarmowego. Spektrum potencjalnych interakcji leków z żywno-
ścią na etapie wchłaniania jest więc oczywiście bardzo duże i zależy od każdego 
spożytego posiłku. Już sam fakt podania leku na czczo powoduje, że substancja 
lecznicza wchłania się znacznie szybciej aniżeli po przyjęciu wraz z posiłkiem 
czy po posiłku. Często spotykane wskazanie do spożywania leków po posiłku ma 
zatem na celu wywołanie interakcji z żywnością, w której z jednej strony tempo 
wchłaniania leku będzie zmniejszone, z drugiej zaś dla szeregu leków (np. kwas 
acetylosalicylowy i ibuprofen) ograniczone zostaną ich działanie drażniące prze-
wód pokarmowy i ryzyko uszkodzenia błon śluzowych żołądka.

Przyjęcie leków z posiłkiem może skutkować powstaniem biologicznie obo-
jętnych kompleksów. Przykładem może być interakcja środków spożywczych 
zawierających duże ilości wapnia, np. mleka, produktów mlecznych oraz wód 
wysoko zmineralizowanych, z takimi antybiotykami, jak: erytromycyna, doksy-
cyklina, tetracyklina i oksytetracyklina. Skutkiem interakcji jest zanik aktyw-
ności wymienionych antybiotyków, dla których oczekujemy przecież stałego 
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i równomiernego działania. Mleko powinno zostać wykluczone z popijania także 
leków z grupy bisfosfonianów: alendronianu, etydronianu i ryzedronianu. Po-
woduje ono zniesienie ich działania. Jest to częsta interakcja, ponieważ wiele 
pacjentek cierpiących na osteoporozę chce, zgodnie z zaleceniami, dostarczyć 
wapń do organizmu wraz ze źródłami żywieniowymi.

Bardzo interesujące interakcje na etapie wchłaniania leków powoduje wspo-
mniany już kwas cytrynowy – jako naturalny składnik soków, napojów i nekta-
rów owocowych bądź też regulator kwasowości w napojach typu soft drink. Może 
on zarówno nasilać, jak i ograniczać wchłanianie leków przez tworzenie związków 
nierozpuszczalnych. Zwiększenie wchłaniania składników leku może występować 
przy jednoczesnym zastosowaniu związków glinu oraz napojów bogatych w kwas 
cytrynowy. Przypomnijmy, że związki glinu zawierają dostępne bez recepty pre-
paraty zobojętniające sok żołądkowy, stosowane w celu złagodzenia objawów 
tzw. zgagi i pomocniczo w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Skutkiem 
interakcji jest wchłanianie glinu ze światła przewodu pokarmowego i wystąpie-
nie poważnych zaburzeń układu nerwowego. Z kolei ograniczenie wchłaniania 
zachodzi przy popiciu antybiotyków wymienionymi płynnymi środkami spo-
żywczymi.

Interakcje na etapie dystrybucji

Mechanizm interakcji leków z żywnością na etapie dystrybucji substancji lecz-
niczej jest najsłabiej poznany ze wszystkich opisywanych. Opierają się one na 
oddziaływaniu składników pożywienia z albuminami osocza krwi, które – jak 
wiadomo – są również rezerwuarem leków w organizmie człowieka. Substancja 
lecznicza związana z albuminami pozbawiona jest działania farmakologicznego, 
jeżeli jednak w osoczu znajdzie się składnik pożywienia, który ma silniejsze 
powinowactwo do albumin, lek zostaje z tego rezerwuaru wyparty i staje się 
aktywny. Do składników odżywczych, które konkurencyjnie wiążą się z albumi-
nami, należą np. kwasy tłuszczowe.

Interakcje na etapie metabolizmu

Mechanizmu interakcji leków z żywnością na etapie metabolizmu nie trzeba 
tłumaczyć żadnemu farmaceucie, polega on bowiem na doskonale nam znanej 
inhibicji lub indukcji aktywności izoenzymów cytochromu P-450, które – jak 
wiemy – są odpowiedzialne za przemiany większości leków. Z punktu widzenia 
interakcji leków z żywnością najistotniejsze są dwa izoenzymy: 3A4 i 1A2.
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Jedną z najczęściej omawianych interakcji leków z żywnością jest hamujący 
wpływ owoców grejpfruta i wytwarzanego z nich soku na metabolizm bardzo 
wielu leków z najważniejszych grup terapeutycznych: leków przeciwdepresyj-
nych, sterydów, neuroleptyków, leków immunosupresyjnych, przeciwparkin-
sonowskich, przeciwnowotworowych, nasennych i uspokajających, leków prze-
ciwbólowych, najpopularniejszych antybiotyków, leków przeciwarytmicznych, 
przeciwnadciśnieniowych, obniżających poziom cholesterolu, przeciwalergicz-
nych i stosowanych w łagodzeniu objawów refleksu żołądkowo-jelitowego. 
U podstaw tego zjawiska leży interakcja leku z żywnością na etapie metabolizmu 
przez izoenzym 3A4. Flawonoidy oraz furanokumaryny zawarte w grejpfrucie 
są bardzo silnymi inhibitorami cytochromalnymi, hamującymi metabolizm le-
ków i powodującymi wzrost ich stężenia we krwi. Szacuje się, że spożycie jednej 
szklanki soku grejpfrutowego hamuje aktywność izoenzymu 3A4 o blisko po-
łowę, a czas tego efektu utrzymuje się nawet po upływie 24 godzin od spożycia 
soku, przy czym istotne są odmiana owocu i miejsce jego pochodzenia. Również 
technologia wytwarzania środka spożywczego, jakim jest sok grejpfrutowy, 
determinuje nasilenie inhibicji cytochromalnej: najwięcej furanokumaryn znaj-
duje się w skórce owoców. To właśnie z niej pozyskiwany jest olejek eteryczny 
wprowadzany do soku i nadający mu intensywny zapach. Nie bez powodu zatem 
wszystkie źródła dotyczące interakcji leków z żywnością, nie tylko naukowe, 
lecz także popularne, podkreślają zgodnie konieczność całkowitego wyelimino-
wania spożywania owoców grejpfruta i ich przetworów w czasie farmakoterapii, 
zarówno lekami dostępnymi na receptę, jak i OTC. Skutki interakcji mogą być 
niejednokrotnie bardzo poważne, np. w przypadku leków przeciwarytmicznych 
i przeciwnadciśnieniowych dochodzi do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętni-
czego, przyspieszenia akcji serca oraz bólu głowy, a w przypadku dostępnych 
bez recepty leków przeciwalergicznych obserwuje się zaburzenia rytmu serca. 
Zwraca się też uwagę, że i inne cytrusy mogą wywoływać inhibicję cytochromalną: 
owoce pomelo, sweetie oraz kwaśne pomarańcze.

Po przytoczeniu powyższego przykładu warto nadmienić, że na funkcjono-
wanie izoenzymów cytochromu P-450 wpływ mają nie tylko pojedyncze sub-
stancje, ale także całe ich grupy. Na przykład niedobór aminokwasów, nadmiar 
cukrów prostych (głównie glukozy) i zmniejszenie ilości niezbędnych nienasy-
conych kwasów tłuszczowych w diecie wpływają na aktywność izoenzymów 
cytochromu P-450 hamująco, spowalniając biotransformację leków. Niedobory 
witaminy B1 oraz żelaza powodują z kolei indukcję cytochromu P-450, nato-
miast niedobory wapnia, jodu, cynku, selenu, magnezu, potasu oraz witamin A, C 
i E hamują izoenzymy cytochromu P-450 i zmniejszają tempo metabolizowania 
leków.
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Interakcje na etapie eliminacji

Interakcje leków z żywnością występują też podczas eliminacji, czyli na ostatnim 
etapie losów substancji leczniczej w organizmie. Biorąc pod uwagę, że większość 
substancji leczniczych lub ich metabolitów wydalana jest przez nerki wraz z mo-
czem, w którym to ulegają dysocjacji i przekształceniu w formę zjonizowaną, na-
leży przyjąć, że wszystkie środki spożywcze wpływające na odczyn moczu mogą 
modyfikować eliminację, a zatem – wywoływać interakcję leku z żywnością. Ob-
niżenie odczynu moczu przez żywność przyspiesza wydalanie leków o charak-
terze słabych zasad, podwyższenie zaś – ułatwia wydalanie leków o charakterze 
słabych kwasów. Owoce cytrusowe i wytwarzane z nich soki silnie zakwaszają 
mocz i zwiększają tempo eliminacji np. antybiotyków, leków przeciwdepresyj-
nych, neuroleptyków czy propranololu. Spożywanie mleka z kolei powoduje al-
kalizację moczu i szybszą eliminację leków o charakterze kwaśnym, np. przeciw-
bólowych, uspokajających, nasennych, moczopędnych i przeciwbakteryjnych.

W kolejnym odcinku tego cyklu omówione zostaną bardzo specyficzne interak-
cje leków z żywnością. Jako tytułową „żywność” potraktujemy bowiem zarówno jej 
zanieczyszczenia, jak i suplementy diety oraz alkohol. 

 
Piśmiennictwo u autora.

dr n. farm. Maciej Bilek

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Farmaceuci!
Miło nam poinformować, że 

12 stycznia 2020 roku (niedziela) 
w magicznej scenerii Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  

po raz kolejny odbędzie się 

Noworoczny Koncert Aptekarzy.

Szczegóły dotyczące programu i możliwości zakupu biletów 
będzie można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Krakowie: http://www.oia.krakow.pl.

Prezes OIA w Krakowie
dr Barbara Jękot
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Gonadotoksyczność i zaburzenia 
seksualne w przebiegu leczenia 
przeciwnowotworowego

Upośledzenie płodności w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po nim do-
tyczy osób obu płci w okresie reprodukcyjnym lub jeszcze przed pokwitaniem. 
Największe zagrożenie dla komórek rozrodczych stanowią substancje alkilujące, 
np. cyklofosfamid, cisplatyna. Nasilenie uszkodzenia zależy od rodzaju cytosta-
tyku i jego dawkowania, a przede wszystkim wieku pacjenta/pacjentki. Mówi 
się o gonadotoksyczności ostrej (od 6. tygodnia leczenia) oraz o gonadotok-
syczności przewlekłej (po 12. tygodniu od zakończenia leczenia). Uszkodzenia 
przewlekłe mogą być odwracalne lub nieodwracalne. U mężczyzn najczęstszym 
następstwem jest azoospermia (brak plemników w nasieniu) indukowana cyto-
statykami, a u kobiet uszkodzenie jajników i przedwczesna menopauza z trwałą 
niepłodnością lub wtórnym brakiem miesiączki (który może ustąpić do kilku 
miesięcy po leczeniu chemioterapią czy radioterapią). 

Tabela 1. Niepłodność po leczeniu różnymi cytostatykami

 Działanie spermatotoksyczne Wywoływanie dysfunkcji jajników

Potwierdzona Chlorambucil, cyklofosfamid, 
nitrozomocznik, busulfan, fludara-
bina, prokarbazyna, CCNU

Chlorambucil, cyklofosfamid, 
busulfan, CCNU, Mitomycyna C

Prawdopodobna Doksorubicyna, winblastyna, 
cytarabina, cisplatyna, inhibitory 
topoizomerazy I

Doksorubicyna, winblastyna, 
cisplatyna, inhibitory topoizome-
razy I

Nieprawdopodobna Metotreksat, 5-fluorouracil, 
6-merkaptopuryna, winkrystyna

Metotreksat, 5-fluorouracil, 
6-merkaptopuryna, winkrystyna

Nieznana Bleomycyna, etopozyd, gemcy-
tabina, taksany, oksaliplatyna, 
irinotekan

Bleomycyna, etopozyd, gemcy-
tabina, taksany, oksaliplatyna, 
irinotekan, nitrozomocznik
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Szczególnie narażoną grupą są chorzy z ziarnicą złośliwą (choroba Hodgkina), 
których płodność jest obniżona jeszcze przed leczeniem. W grupie silnego ryzy-
ka pozostają też mężczyźni z guzami z komórek rozrodczych, pacjentki z rakiem 
piersi i osoby po wysokodawkowej chemioterapii z przeszczepem szpiku oraz 
radioterapii.

Zanim chory/chora rozpocznie leczenie, można zastosować techniki pre-
wencyjne, takie jak kriokonserwacja nasienia (celem późniejszej inseminacji – 
umieszczenie nasienia w macicy) czy tkanki jajnikowej bogatej w oocyty (ko-
mórki jajowe) przed chemioterapią. Pacjenta trzeba poinformować o możliwości 
zapłodnienia in vitro oraz zabiegu intracytoplazmatycznej iniekcji plemników 
w przypadku pacjentów niespełniających kryteriów kriokonserwacji. U pacjen-
tów z azoospermią istnieje możliwość jądrowej ekstrakcji plemników. Można też 
pozyskiwać plemniki u pacjentów z ejakulacją wsteczną (wytryskiem wstecz-
nym) po zabiegu pozaotrzewnowej limfadenektomii z powodu nowotworu za-
rodkowego, z moczu postejakulacyjnego, z pęcherza moczowego. W przypadku 
kobiet przed chemioterapią za pomocą stymulacji hormonalnej można pozyskać 
oocyty, wymaga to jednak większej ilości czasu. Supresja proliferacji (namnaża-
nia się) komórek rozrodczych antagonistami lub agonistami GnRH (gonadolibe-
ryny) pozwala na zatrzymanie cyklu komórkowego i czasową ochronę komórek 
przed uszkodzeniem. 

Wskaźniki dysfunkcji gonadalnej to m.in. spermiogram, a także podwyższe-
nie poziomu hormonu folikulotropowego (FSH), które wskazuje na uszkodzenie 
kanalików jądrowych, czy podwyższenie poziomu hormonu luteinizującego 
(LH) u mężczyzn, wskazujące na dysfunkcję komórek Leydiga (komórki śród-
miąższowe w jądrach, produkujące testosteron) i mogące się wiązać ze spad-
kiem produkcji testosteronu. U pacjentek z brakiem miesiączki już z objawami 
postmenopauzalnymi często łączy się podwyższony poziom FSH i/lub obniżony 
poziom estrogenów. 

Niestety około 50% pacjentów nie jest informowanych przed chemioterapią 
o możliwości kriokonserwacji i innych metodach. Lekarz powinien zasugerować 
potrzebę rozmowy z pacjentem, inaczej temat zostanie prawdopodobnie pomi-
nięty. Niewielki odsetek pacjentów zadaje pytania na temat seksualności. 

Okazuje się, że całkowita impotencja z utratą libido następuje w wyniku 
braku hormonów u chorych z rakiem prostaty lub po usunięciu jąder – w tych 
przypadkach przeciwwskazane są iniekcje czy plastry testosteronu. Nie zawsze 
jednak brak testosteronu w wyniku hormonoterapii nowotworów prostaty po-
woduje impotencję. W celu wywołania erekcji można zastosować wstrzyknięcie 
do ciał jamistych prącia albo aplikację czopków lub żeli docewkowych z papa-
weryną lub alprostadilem. Skuteczna i pozbawiona objawów niepożądanych jest 
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tzw. zewnętrzna metoda próżniowa wywoływania erekcji za pomocą specjalne-
go aparatu. W łagodnej, występującej częściowo na podłożu psychicznym lub 
hormonalnym impotencji erekcyjnej można stosować johimbinę lub sildenafil. 
Sildenafil jest mniej skuteczny po radykalnym usunięciu odbytnicy, gdyż pnie 
nerwowe miednicy mniejszej muszą być nienaruszone, aby penis był prawidło-
wo ukrwiony. Uszkodzone nerwy mogą się w ciągu roku zagoić; łatwiej wracają 
do formy młodsi pacjenci. Należy pamiętać również o tym, że leki przeciwwy-
miotne mogą zaburzać gospodarkę hormonalną. Cisplatyna lub winkrystyna 
mogą na trwałe uszkodzić część układu nerwowego. Kiedy zaburzenia erekcji 
mają podłoże typowo psychiczne, wskazana jest terapia seksuologiczna.

Zaburzenia seksualne u mężczyzn spowodowane leczeniem choroby nowo-
tworowej to najczęściej brak pożądania lub zaburzenia erekcji, przedwczesny 
wytrysk, obniżenie intensywności orgazmów, ból. Mężczyzna może doświadczać 
orgazmu bez ejakulacji.

Zabiegi chirurgiczne mogące prowadzić do zaburzeń erekcji to:
• prostatektomia radykalna – usunięcie gruczołu krokowego wraz z pęcherzy-

kami nasiennymi oraz zespolenie pęcherza moczowego z kikutem cewki mo-
czowej;

• cystektomia radykalna – usuniecie pęcherza i stercza;
• resekcja brzuszno-kroczowa odbytnicy;
• całkowite wytrzewienie miednicy mniejszej.

Narządami kobiecymi, które mogą być usunięte w trakcie operacji miednicy, są: 
macica, szyjka macicy, jajowody, jajniki, pochwa srom, pęcherz moczowy, odbytnica.

Zabiegi chirurgiczne mogące spowodować zaburzenia płodności i seksual-
ności u kobiet to:
• radykalna histerektomia, czyli usunięcie macicy, przydatków oraz części po-

chwy i okolicznych węzłów chłonnych – powoduje bezpłodność, ale nie brak 
odczuwania przyjemności z seksu;

• radykalne usuniecie sromu – stanowi utrudnienie w osiąganiu orgazmu, ale są 
możliwe rekonstrukcja, przeszczep skóry, rekonstrukcja pochwy; 

• mastektomia – często wraz z utratą piersi następuje utrata poczucia atrakcyj-
ności, ale jest możliwa rekonstrukcja.

U pacjentek po założeniu worka stomijnego występują bóle podczas współ-
życia, które zwykle ustępują po kilku tygodniach od operacji. Można zastosować 
dylatatory w celu rozszerzenia pochwy, co jest początkowo bolesne, ale w póź-
niejszym czasie umożliwia bezproblemowe współżycie.

Częstymi problemami u kobiet podczas chemioterapii są drożdżyca, opryszcz-
ka narządów płciowych, pojawienie się brodawek. Aby zapobiegać drożdżycy, 
należy unikać noszenia rajstop i bielizny z tworzyw sztucznych oraz obcisłych 
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spodni, nie przepłukiwać pochwy wodą, używać kremu przeciwgrzybicznego, 
np. clotrimazolum.

U kobiet w różnym wieku może występować także suchość pochwy. Far-
maceuta powinien w tym wypadku polecić bezsmakowy i bezzapachowy żel 
nawilżający na bazie wody, bez barwników, albo kapsułki z witaminą E, hormo-
ny przeznaczone do stosowania miejscowego. Nie należy stosować substancji 
olejowych.

Jako farmaceuci nie obawiajmy się kierować chorych do takich specjalistów, 
jak: psychoterapeuta, seksuolog, ginekolog czy endokrynolog, zarówno przed 
leczeniem przeciwnowotworowym, jak i po nim, gdyż wyżej omówione, a często 
pomijane kwestie mają znaczący wpływ na jakość życia naszych pacjentów.

Piśmiennictwo u autorki. 

mgr farm. Anita Molenda

Spotkania główne:

  5.10  konferencja o spowiedzi + Biblia
  9.11 film
 24.11  uroczystość Chrystusa Króla 

Wszechświata
 14.12 wigilia
  4.01 kolędowanie
 15.02 gość + Biblia
7–8.03 rekolekcje
 18.04 film
 16.05 Biblia
31.05–7.06 pielgrzymka
 27.06 podsumowanie roku

Spotkania dodatkowe:

 3.10 godzina eucharystyczna
19.10 Dzień Całunu (Miechów)
26.10 święcenia diakonatu
 7.11 godzina eucharystyczna
 5.12 godzina eucharystyczna
 6.02 godzina eucharystyczna
 5.03 godzina eucharystyczna
 2.04 godzina eucharystyczna
27.04–3.05 Rzym (święcenia)
 7.05 godzina eucharystyczna
 4.06 godzina eucharystyczna

Szczegółowe informacje na stronie Duszpasterstwa w serwisie 
Facebook: https://www.facebook.com/duszpasterstwofarmaceutow. 

Plan spotkań Duszpasterstwa
Farmaceutów Krakowskich 2019/2020
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III Pielgrzymka Krakowskich 
Farmaceutów 

W dniach 26 maja–1 czerwca 2019 roku odbyła się III Pielgrzymka Krakowskich 
Farmaceutów. Tak naprawdę zaczyna to być ogólnopolska pielgrzymka. Wśród 
nas miło było widzieć koleżanki i kolegów z Podkarpackiej, Łódzkiej czy War-
szawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 

W tym roku z duszpasterzem farmaceutów o. Mariuszem Kiełbasą wyruszy-
liśmy do Ziemi Świętej. Zrealizowaliśmy program w 120%. Było wszystko: czas 
na skupienie, czas na modlitwę i czas na integrację. Przeszliśmy szlaki od naro-
dzenia Jezusa przez działalność ewangelizacyjną aż po Drogę Krzyżową i śmierć 
na krzyżu. 

Odnawialiśmy akt chrztu, piliśmy wino w Kanie Galilejskiej, płynęliśmy 
statkiem po Jeziorze Galilejskim i jedliśmy pyszną rybę św. Piotra. Cztery mał-
żeństwa obecne na pielgrzymce odnawiały przysięgę małżeńską, co potem 
skończyło się prawie weselem przy winie i muzyce. Nie ominęliśmy także Morza 
Martwego, gdzie kąpaliśmy się w wodzie o zasoleniu 28%. To była uczta ducho-
wa i wyprawa integracyjna farmaceutów, ich rodzin i przyjaciół. 

Skarbnik OIA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito
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Genealogia rodziny Arztów

Arztowie wywodzą się z Sądowej Wiszni, gdzie w 1840 roku urodził się senior 
rodziny – Ignacy. Medycynę studiował we Lwowie. Po uzyskaniu dyplomu le-
karza osiedlił się w Łańcucie w czerwcu 1862 roku. Również w Sądowej Wiszni 
urodził się starszy syn Ignacego – Jakub Gwidon. W czasie urodzin Jakuba położ-
ną we wspomnianej miejscowości była siostra lub matka Ignacego – Ester Arzt. 
Jako położna notowana jest w „Szematyzmach Królestwa Galicyi i Lodomeryi” 
z lat 1858–1886. Informacje o rodzinie Arztów  przekazał Alfred Schreyer – wnuk 
Henryka Arzta, a życiorysy i przebieg pracy zawodowej Ignacego, Jakuba Gwidona, 
Henryka i Adolfa Arztów zostały dokładnie opisane w artykułach Bożeny Sawic-
kiej-Wiśniewskiej, Ryszarda Wiśniewskiego, Piotra Szarejki i Zbigniewa Trześ- 
niowskiego. Historia Lotariusza Pawła Arzta zawarta jest w nekrologu.

Ignacy Arzt 
*  1840
† 1915

lekarz chirurg

Józefa Raabe

Jakub Gwidon 
Arzt (Arct)

* 28.06.1865
† 11.05.1933

lekarz, generał
brygady

Henryk  
Arzt

* 1.07.1866
† 1942

farmaceuta

Adolf  
Arzt

* 1869
† 1897
lekarz

żona radcy 
sądowego

we Lwowie

żona Scharfa 
kapitana 
Obrony

Krajowej

żona Ignacego 
Deutscha

sekretarza 
Dyrekcji 

Kolejowej 
Lwowskiej

Jakub Gwidon Arzt (Arct)   
* 28.06.1865,  
† 11.05.1933

   lekarz, generał brygady

  Hermina Birnbaum

Lotariusz Paweł Arzt
* 14.07.1900 

podporucznik 7 Pułku Piechoty
major pilot † 13.12.1938
dowódca II/1 Dywizjonu 

Bombowego

Zofia Arzt
* 1901

Olga Arzt  
* 1905

×

×
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Salomea Frei
primo voto Raab

* 22.04.1879
† sierpień 1942

druga żona Henryka Arzta

Henryk Arzt
* 1.07.1866 

† 1942
farmaceuta

Barbara Tannenbaum

Leontyna  
Arzt

* 16.04.1895
† sierpień 1943

pomocnik
aptekarski

Benno  
Schreyer

* 1881
† sierpień 1942
doktor chemii

Adolf  
Arzt

* 18.11.1898
† 2.10.1920
podchorąży

Albina  
Arzt

* 20.01.1900
nauczycielka

Stanisław 
Eitelberg

Karol    ×
Arzt

* 11.10.1901
† jesień 1943

inżynier  
od spraw

naftowych

Natalia 
Arzt

Schreyer Alfred
* 8.05.1922

 † 25.04.2015
muzyk

Ludmiła Schreyer
† 2003

piosenkarka

córka   
Liliana Schreyer 

muzyk  

 
Izaak

syn  
Schreyer

nauczyciel  
wychowania fizycznego

W drugim związku Henryka Arzta, z Salomeą Frei, nie było wspólnych dzieci.

Piśmiennictwo u autorów.

Bożena Sawicka-wiśniewska 
ryszard wiśniewski 

× ×

×

dwie wnuczki mieszkają  
we Frankfurcie nad Menem

×

× ×
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Przed 75 laty Polska Prasa farmaceutyczna Pisała...

Obwieszczenie. O rachunkach za dostawy towarów aptecznych (środków 
leczniczych, materiałów opatrunkowych itd.). W związku z pewnymi wypadka-
mi zwracam uwagę na niedopuszczalność żądania albo dopraszania się od za-
opatrywanych aptek i drogerii jakichkolwiek dobrowolnych zapłat ponad kwotę 
rachunkową na korzyść dostawcy lub osób trzecich. W wypadku takim kierow-
nik zakładu zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Aptekarze i drogerzyści, 
którzy dokonują takich zapłat, siłą faktu podlegają karze, ponieważ tego rodzaju 
dopłat nie mogą ponosić z rozpiętości swoich zysków, lecz zmuszeni są przerzu-
cić je za pomocą niedozwolonych podwyżek cen na konsumentów. Krakau, dnia 
19 czerwca 1944.

Obwieszczenie. O korkach lekarskich. W firmie Ostwind, Krakau, Hans 
Dürerstr. 11, Krakau, stoją do dyspozycji dla aptek okręgu krakowskiego korki 
lekarskie do pobrania. Apteki winny się porozumieć w tej sprawie z firmą. Było-
by pożądanym, aby apteki nadesłały materiał potrzebny do opakowania. Krakau, 
dnia 20 czerwca 1944.

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 lipca 1944 roku. 

Obwieszczenie. O pasku środkami leczniczymi. Urząd Nadzoru Cen w War-
schau ukarał firmę Hurtownia Farmaceutyczna Dr K. Wenda S.A. w Warschau 
i firmę Hurtownia Towarów Chirurgicznych L. Szeffel w Warschau grzywną 
porządkową w kwocie 5.000.– zł., względnie 2.000.– zł. z powodu zakupywania 
i dalszej rozsprzedaży sterylizowanego jedwabiu do szycia i smoczków do fla-
szek po cenach paskowych. Urząd Nadzoru Cen w Warschau ukarał Chemiczną 
Fabrykę B. Krogulecki w Warschau grzywną porządkową w kwocie zł. 10.000. – 
z powodu dostarczania po wygórowanej cenie tabletek amidopirynowych. Krakau, 
dnia 26 czerwca 1944.

Osobiste. Siła techniczna, młody mężczyzna, wszechstronna znajomość pra-
cy aptekarskiej, poszukuje posady na prowincji za mieszkanie i utrzymanie. – 
Łaskawe oferty p. A. Węglowska, Landshut, dystr. Kraków, Podwale 12. 

Osobiste. Pomocnik aptekarski, uciekinier zza Bugu, poszukuje pracy za wol-
ne mieszkanie i utrzymanie. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 lipca 1944 roku. 

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



C:LUJULÆ (Conserva Lujulae), czyli 
konserwa ze szczawiku zajęczego, 
syn. Conserva Acetosellae, otrzymana 
z liści szczawiku zajęczego (Oxalis 
acetosella L., syn. Oxalis, Aleluja, 
Lujulae). Był to preparat o działaniu 
przeciwzapalnym i ogólnie wzmac-
niającym. Ten rodzaj aptekarskich 
preparatów, czyli konserwy (conse-
rvae), sporządzano przez utarcie roz-
drobnionych części roślin z cukrem.

Małe wazy apteczne, fajans, tzw. English delftware, Wielka Brytania, Londyn, 
1659–1725, wys. ok. 19 cm. Zbiory Muzeum Farmacji UJ CM, kolekcja Mateusza 
B. Grabowskiego, emigracyjnego aptekarza z Londynu, przekazana w 1976 roku 
(nr inw.: 5945, 5946)1.

mgr farm. Iwona Dymarczyk
Fot. Adam Olszowski

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

C:FL:LAMII: (Conserva Flos Lamii) –  
konserwa z kwiatu jasnoty białej 
(Lamium album L.). Środek ten stoso-
wano jako lek o działaniu przeciwkr-
wotocznym i przeciwzapalnym.




