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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
e-mail: biuro@oia.krakow.pl

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki od 9.00 do 17.00
od wtorku do piątku od 9.00 do 15.00

Wobec nadal panującej pandemii, w trosce o bezpieczeństwo pracowników biura, 
w dalszym ciągu prosimy Państwa o załatwianie spraw drogą mailową, pocztową lub 
telefoniczną. Jeżeli wizyta osobista jest niezbędna, prosimy o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny w celu umówienia godziny spotkania oraz o zachowanie środków bez-
pieczeństwa wynikających z rygorów sanitarnych.

Prezes
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran pełni dyżur:
w poniedziałki i piątki od 11.00 do 14.00

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. farm. Elżbieta Wajda pełni dyżur:
w środy od 9.00 do 11.00

Radcy prawni
przyjmują w siedzibie OIA w Krakowie (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym):
w poniedziałki, środy i czwartki od 9.00 do 14.00
we wtorki od 11.00 do 13.00

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

posiadający rentę inwalidzką z orzeczoną niezdolnością do wykonywania zawodu 
farmaceuty są zwolnieni od płacenia składek po złożeniu do OIA wniosku i przed-
stawieniu numeru decyzji emerytalnej lub rentowej

Składka za dany miesiąc winna być wpłacona na konto lub w kasie OIA w Krako-
wie do dnia 15 każdego miesiąca. Zawinione niepłacenie składki członkowskiej jest 
poważnym naruszeniem zasad etyki zawodowej (art. 23 Kodeksu etyki aptekarza 
Rzeczypospolitej Polskiej). Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty 
postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 66 ustawy 
o izbach aptekarskich).
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SŁOWO PREZESA

Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy!

Za nami upalne lato i zupełnie inne niż zazwyczaj 
wakacje. Mimo zmniejszonych kolejek w aptekach 
i ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów w szpita-
lach aptekarze mieli niezmiernie dużo pracy. Nadal 
działaliśmy w reżimie sanitarnym związanym z pan-
demią. Zamknięcie przychodni sprawiło, że pierwszą 
placówką ochrony zdrowia, do której udawali się 
pacjenci, była apteka. Szczęśliwie, dzięki szybko zastosowanym środkom profi-
laktycznym, żadna z aptek nie musiała być zamknięta ze względu na chorobę czy 
kwarantannę pracowników.

W związku z obostrzeniami większość zaplanowanych wydarzeń edukacyj-
nych, integracyjnych czy sportowych trzeba było odwołać. Skupiliśmy się na 
trzech najważniejszych rzeczach:
• zorganizowaniu pracy biura i Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej, tak 

by farmaceuci mogli bezpiecznie załatwić sprawy w Izbie w okresie wzrostu 
liczby zakażeń;

• usprawnieniu komunikacji pomiędzy Izbą a aptekarzami; 
• poszerzeniu możliwości edukowania poprzez szkolenia zdalne.

Mam nadzieję, że śledząc naszą stronę i Facebooka, na bieżąco pozyskujecie 
informacje niezbędne do pracy w aptece. Duży nacisk położyliśmy na przekazy-
wanie doniesień o zmianach prawnych, których weszło sporo. Również w biu-
letynie można znaleźć opracowania na ten temat, które powinny być pomocne.

Wkrótce będziecie Państwo mogli korzystać z webinarów organizowanych 
przez Izbę, a także załatwiać sprawy poprzez ePUAP.

Jestem bardzo ciekawa Państwa opinii o naszej obecnej działalności i oczeku-
ję propozycji tego, co możemy zrobić, aby pomóc Wam w wykonywaniu zawodu. 

Po wakacyjnej przerwie obradowała podkomisja nadzwyczajna, która zaj-
muje się rozpatrzeniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele naszego samorządu. Należy mieć nadzieję, że prace uda 
się zakończyć z sukcesem i korzyścią dla środowiska farmaceutów.

26 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Z tej okazji życzę 
Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Przyjmijcie 
też wyrazy najwyższego uznania za Waszą pracę i serce, jakie wkładacie w służ-
bę pacjentom.

Prezes ORA w Krakowie
 mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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KALENDARIUM

2.06.2020  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

2.06.2020  Zdalne posiedzenie NRA. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Skarbnik ORA mgr farm. Joanna 
Piątkowska-Kowalik

5.06.2020  Zdalne posiedzenie Prezydium NRA. Uczestniczyła Prezes ORA w Kra-
kowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

16.06.2020 Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie
16.06.2020 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
24.06.2020  Zdalne posiedzenie NRA. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie 

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Skarbnik ORA mgr farm. Joanna 
Piątkowska-Kowalik

25.06.2020  Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Uczestniczył 
Wice prezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

26.06.2020  Kraków – spotkanie Komitetu Organizacyjnego Noworocznego Koncertu 
Aptekarzy

27.06.2020  Kalwaria Zebrzydowska – zakończenie roku duszpasterskiego Dusz-
pasterstwa Farmaceutów Krakowskich

3.07.2020  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

9.07.2020  Zdalne posiedzenie Prezydium NRA. Udział wzięła Prezes ORA w Kra-
kowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

13.07.2020  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 
zawodu

16.07.2020  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety 
 Rząsy-Duran z przedstawicielami firmy MSD w sprawie szkoleń udo-
stępnianych w portalu e-dukacja.pl i webinarów online

17.07. 2020  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rzą-
sy-Duran i Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr. farm. Jerzego Jasiń-
skiego z przedstawicielem firmy Bionorica w sprawie szkoleń online

17.07.2020  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety 
Rząsy-Duran i Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr. farm. Jerzego Ja-
sińskiego z Prezesem Zarządu Orkiestry Straussowskiej „Obligato” 
Sp. z o.o. w sprawie organizacji Noworocznego Koncertu Aptekarzy

20.07.2020  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

24.07.2020  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywa-
nia zawodu

24.07.2020  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety 
Rząsy-Duran i Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr. farm. Jerzego Ja-
sińskiego z przedstawicielem firmy Neuca w sprawie prowadzenia 
szkoleń z opieki farmaceutycznej
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WYDARZENIA

IX Żeglarskie Mistrzostwa Polski 
Aptekarzy

W dniach 14–16 sierpnia 2020 roku na jeziorze Roś odbyły się IX Żeglarskie Mi-
strzostwa Polski Aptekarzy. Załogi z całej Polski spotkały się w ośrodku Wrota 
Mazur w Imionku niedaleko Pisza. Na starcie stanęło 19 zespołów (rekordowo 
dużo) z 11 okręgowych izb aptekarskich. Krakowską OIA reprezentowały trzy 
załogi: 
• Przemek Szybka (kapitan), Maryla Petlic-Jedynak, Anna Rowińska, Zuza Koler, 

Henryk Koler;
• Sławek Ostrykiewicz (kapitan), Maryla Lech, Małgorzata Lelito, Ola Bajołek, 

Cezary Duliasz;
• Marta Polak (kapitan), Monika, Diejanowa, Paulina Front, Mikołaj Front, An-

drzej Polak.
Organizatorem regat była tradycyjnie już OIA w Olsztynie, która zapewniła 

nam piękną, słoneczną pogodę. Wiatru trochę brakowało… Kibice, w tym Prezes 
naszej Izby Elżbieta Rząsa-Duran, mocno dopingowali swoje załogi ze specjal-
nie dla nich wynajętego statku. Wieczory integracyjne, m.in. z koncertem szant 
w wykonaniu Sylwestra Karnafela, były bardzo interesujące. 

W regatach krakowskie załogi jak zawsze dzielnie walczyły. Największe na-
sze osiągnięcia to piąte miejsce w klasyfikacji ogólnej, tj. w rywalizacji o Puchar 
Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, załogi z Przemkiem Szybką jako kapitanem 
i trzecie miejsce w kategorii o Puchar Prezesa OIA Olsztyn, które wywalczyła 
załoga Sławka Ostrykiewicza. Tymczasem mistrzem Polski została załoga OIA 
Łódź, na drugim miejscu była OIA Olsztyn, a na trzecim – OIA Warszawa.

Na uwagę zasługuje także zdobycie nagrody Fair Play przez załogę z Łodzi 
z kapitanem Wiktorem Napiórą za piękny gest w kierunku naszej ekipy podczas 
finiszu w biegu długim w drugim dniu zawodów. 

Dziękujemy i wszystkim GRATULUJEMY! Organizatorom i sponsorom rów-
nież bardzo dziękujemy za kolejną fantastyczną imprezę integrującą żeglarzy 
farmaceutów i ich przyjaciół.

Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Małgorzata Lelito
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VADEMECUM KIEROWNIKA APTEKI

Recepty weterynaryjne i zasady 
zaopatrywania się w leki lekarzy 
weterynarii

Zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne1, jakie wprowadzono w związku 
z e-receptą, oraz wielokrotnie nowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept2 spowodowały częste pytania apte-
karzy o możliwość zaopatrywania lekarzy weterynarii (lub gabinetów wetery-
naryjnych) w leki oraz o to, co zmienia się w przypadku recept weterynaryjnych. 
Niniejszy artykuł poświecę temu zagadnieniu. Mam nadzieję, że materiał będzie 
pomocny w pracy aptekarzy.

Podmioty lecznicze dla zwierząt oraz lekarze weterynarii wykonujący zawód 
w ramach prywatnej praktyki zawodowej mogą nabywać produkty lecznicze 
przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt, tylko w hurtowniach 
farmaceutycznych3.

Zaopatrzenie w środki odurzające i substancje psychotropowe, o którym 
mowa w art. 42 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii4, musi również prze-
biegać tylko w hurtowniach farmaceutycznych. Ponadto na posiadanie i stoso-
wanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grup 
I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, które 
zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze, zakłady lecznicze dla 
zwierząt lub lekarze weterynarii prowadzący praktykę lekarską muszą uzyskać 
zgodę wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Jest ona wydawana na kon-
kretną hurtownię, a w wyjątkowych przypadkach – na konkretną aptekę.

1  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944), 
dalej: pr.farm.

2  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 745 z późn. zm.).

3  Art. 86a pr.farm.
4  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 

z późn. zm.).
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VADEMECUM KIEROWNIKA APTEKI

W przypadku wystawiania recept w dalszym ciągu lekarzy weterynarii obo-
wiązują rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 maja 2003 roku5 oraz rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2010 roku6.

Dane umieszczane na recepcie weterynaryjnej obejmują:
• firmę lub nazwę, pod jaką działa wystawiający receptę, siedzibę i adres, ozna-

czenie formy prawnej wykonywanej działalności oraz imię, nazwisko, miejsce 
zamieszkania i adres lekarza weterynarii działającego pod firmą lub nazwą, 
a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz adres (nanoszone są 
za pomocą nadruku lub pieczęci);

• specjalizację wystawiającego receptę lekarza weterynarii oraz jego numer 
prawa wykonywania zawodu (nanoszone są za pomocą nadruku lub pieczęci);

• firmę lub nazwę posiadacza zwierzęcia, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie 
formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej 
imię i nazwisko oraz adres;

• gatunek, płeć oraz rasę zwierzęcia – w przypadku wystawienia recepty dla po-
jedynczego zwierzęcia; gatunek, płeć, rasę oraz liczbę zwierząt – w przypadku 
wystawienia recepty dla większej liczby zwierząt;

• nazwę i ilość produktu leczniczego, a w odniesieniu do leku recepturowego – 
naz wę i ilość surowców farmaceutycznych potrzebnych do sporządzenia tego 
leku oraz, w miarę potrzeby, postać, w jakiej lek ma być wydany; nazwy pro-
duktów lub leków podaje się w brzmieniu ustalonym w Rejestrze Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• sposób użycia albo adnotację „wiadomo”, jeżeli przepisany produkt lub lek nie 
ma w swym składzie środków bardzo silnie działających, silnie działających, 
odurzających lub psychotropowych;

• jeżeli recepta wystawiana jest na produkty lub leki przeznaczone do stoso-
wania u zwierząt, których tkanki lub produkty mogą być przeznaczone do 
spożycia przez ludzi – okres karencji dla tkanek lub produktów pochodzących 
od tych zwierząt, u których zastosowano produkty lub leki, z dodatkowym 
oznaczeniem okresu karencji na etykiecie leku recepturowego; 

• datę wystawienia recepty.

5  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez 
lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla 
ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 97, poz. 891).

6  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki 
recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U. z 2011 r. 
nr 10, poz. 56).
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VADEMECUM KIEROWNIKA APTEKI

Ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzania leku re-
cepturowego określa się cyframi arabskimi, wagowo, w systemie metrycznym 
lub wykorzystując jednostki międzynarodowe, z tym że ilość surowca płynnego 
można podawać w kroplach lub mililitrach, a ilość surowca będącego środkiem 
obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci leku, można 
oznaczyć zapisami: „ilość odpowiednia”, „quantum satis” albo „q.s.”. Ilość leku 
recepturowego sporządzanego w szczególności w postaci proszków, gałek albo 
czopków określa się cyframi rzymskimi.

Lekarz weterynarii, wystawiając receptę na produkty lub leki, może zamie-
ścić polecenie dla apteki: 
• powtórnego wydania – przez zamieszczenie wyrazu „powtórzyć” i określenie, 

ile razy lek ma być powtórnie wydany (dopuszcza się oznaczenie łacińskie);
• wydania poza zwykłą kolejnością – przez opatrzenie adnotacją „wydać natych-

miast” (gdy ze względu na stan chorego zwierzęcia konieczne jest natychmia-
stowe zastosowanie produktu lub leku). 

Polecenia „powtórzyć” nie zamieszcza się, jeżeli produkt lub lek zawiera środek 
odurzający, psychotropowy lub środek bardzo silnie działający.

Recepty na produkty lub leki wystawia się w jednym egzemplarzu, natomiast 
recepty na produkty lub leki przeznaczone do stosowania u zwierząt, których 
tkanki lub produkty mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz na 
produkty lub leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, 
lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw”, wystawia się z kopią, która pozostaje 
u wystawiającego receptę. Recepta weterynaryjna ma wymiary nie mniejsze niż 
98 mm (szerokość) i 203 mm (długość) oraz nie większe niż 103 mm (szerokość) 
i 211 mm (długość). Po przekątnej od lewej dolnej do prawej górnej części blan-
kietu recepty biegnie jasnozielony pasek szerokości 3 mm; druga strona recepty 
pozostaje pusta. Wzór recepty określa załącznik do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 9 maja 2003 roku. 

Blankiet recepty na produkty lub leki mające w swym składzie środki 
odurzające lub substancje psychotropowe lub inne leki, oznaczone symbolem 
„Rpw”, jest w kolorze różowym, z biegnącym po przekątnej jasnozielonym 
paskiem. Zmiana została wprowadzona i obowiązuje od 13 lutego 2011 roku7, 
a wynikała bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grud-
nia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, 

7  Patrz przypis 6.
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substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierają-
cych te środki lub substancje8. 

Obecnie recepty weterynaryjne na środki odurzające lub substancje psy-
chotropowe lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw”, muszą posiadać unikal-
ne numery. Na podstawie § 5 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept9 przydziału zakresu liczb będących uni-
kalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze posiadające 
kategorię dostępności „Rpw” dokonuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny 
na podstawie wniosku lekarza weterynarii. 

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Krakowie znajdują się wzory wniosków o przydział zakresu liczb będących 
unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze posiada-
jące kategorię dostępności „Rpw” oraz o udzielenie zgody na posiadanie i stoso-
wanie w celach medycznych przez zakłady lecznicze dla zwierząt oraz lekarza 
weterynarii preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N 
i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, które zostały dopusz-
czone do obrotu jako produkty lecznicze. 

Ustawodawca nie przewidział dotąd elektronicznej formy recept dla lekarzy 
weterynarii, co oznacza, że recepty weterynaryjne wystawiane są wyłącznie 
w formie papierowej.

Należy pamiętać, że recepty na preparaty zawierające środki odurzające 
grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, przeznaczone do stosowania 
wyłącznie u zwierząt, mogą dotyczyć tylko takiej ilości środka lub substancji, któ-
ra nie przekracza pięciokrotnej jednorazowej dawki stosowanej u zwierzęcia10. 

Recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające 
grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później 
niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia.

 8  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów 
kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2011 r. nr 10, 
poz. 55).

 9  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept; roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 1773).

10  § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekurso-
rów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1889 z późn. zm.).
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Dla przypomnienia warto dodać, że kategorię dostępności „Rpw” określono 
w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kolumnie 711.

Lekarz weterynarii nie jest uprawniony do wystawiania recept na THC!
Kontrolę wystawiania recept na produkty lub leki prowadzi Inspekcja Wete-

rynaryjna. Obejmuje ona badanie i ocenę prawidłowości działań osób wystawia-
jących recepty, a w szczególności zgodność danych umieszczonych na receptach 
z prowadzoną dokumentacją i prawidłowość wystawienia recepty.

Kontrola realizacji recept weterynaryjnych w aptece prowadzona jest przez 
Inspekcję Farmaceutyczną. Obejmuje w szczególności prawidłowość ilości wy-
dawanych produktów lub leków, w tym wielkość wydawanych opakowań, oraz 
przestrzeganie terminów realizacji recepty.

Opracowała 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

11  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego 
Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stan na dzień 1 stycznia 2020 r. (Dz.Urz. MZ z dnia 9 lipca 2020 r. 
poz. 48).

Szanowni Państwo!

W styczniu 2021 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Kra-
kowie odbędzie się Noworoczny Koncert Aptekarzy pt. „Cztery strony 
świata”. 

Mając świadomość, że w środowisku aptekarskim jest wiele uta-
lentowanych wokalnie osób, proponujemy Państwu udział w koncer-
cie. Można wystąpić jako solista lub z pozostałymi artystami i Orkie-
strą Straussowską „Obligato”. Jeżeli chcą Państwo przeżyć wspaniałą 
przygodę i poczuć się jak prawdziwa gwiazda estrady, czekamy na 
zgłoszenia do 30 września 2020 roku. W październiku rozpoczynamy 
próby do koncertu. 

Zgłaszanie uczestnictwa oraz wszelkie informacje pod numerem 
telefonu: 664 464 840.

CZEKAMY NA PAŃSTWA I SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Jolanta Suder & Jerzy Sobeńko
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Nieprzestrzeganie zaleceń 
terapeutycznych, cz. 5

Leki nie działają u chorych, 
którzy ich nie biorą.

Sposoby dofinansowania leków dla pacjentów w celu 
poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych

Wstęp

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych wiąże się m.in. z niewykupywaniem 
leków przez pacjentów, a to z kolei jest zależne od ich możliwości finansowych. 
Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła na to uwagę, wymieniając wśród przy-
czyn nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych czynniki społeczno-ekonomicz-
ne oddziałujące na pacjenta. Zgodnie z wynikami przeglądu systematycznego 
literatury zaliczono do nich m.in. wysoki koszt leków i terapii, niski dochód, 
brak wsparcia socjalnego, biedę i niski status socjoekonomiczny. Wszystkie 
wymienione czynniki negatywnie wpływają na poziom przestrzegania zaleceń 
terapeutycznych, np. im niższy dochód pacjenta, tym gorzej stosuje się on do 
zaleceń lekarskich. Dlatego intensywnie poszukuje się rozwiązań wpływających 
na wymienione czynniki, a tym samym poprawiających przestrzeganie zaleceń 
terapeutycznych.

Rozwiązaniem takim w przypadku czynników socjoekonomicznych jest pro-
mocja leków generycznych opisana w rozdziale 71. Zamiana leków przepisanych 
przez lekarza na tańsze odpowiedniki (tzw. substytucja generyczna) pozwala 
najuboższym pacjentom na znaczne oszczędności w domowym budżecie. Mimo 
to, szczególnie w przypadku osób ubogich, nie jest to interwencja wystarcza-
jąca do poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych – jej uzupełnieniem 

1  P. Lewek, Rola leków generycznych w poprawie przestrzegania zaleceń terapeutycznych, 
przedruk w: „Farmacja Krakowska” 2020, nr 1, s. 31–36 – przyp. red.



FARMACJA KRAKOWSKA  3 / 202014

APTEKA SZPITALNA

w wymiarze obywatelskim jest pomoc społeczna. Jej zadania, rodzaje świadczeń 
będące w jej zakresie oraz organizację określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami. Definiuje ona pomoc społeczną 
jako „instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie oso-
bom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. 
Z punktu widzenia etycznego stoi ona na straży godności człowieka, wspierając 
osoby i rodziny, które z różnych przyczyn nie są w stanie zaspokoić własnych 
potrzeb, niezbędnych do życia w odpowiednich warunkach. Przysługuje oso-
bom z obywatelstwem polskim, obywatelom Unii Europejskiej i cudzoziemcom 
mającym zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Polsce. Lekarze z racji wy-
konywanego zawodu często spotykają się z osobami wymagającymi pomocy 
ze strony opieki społecznej. Choć dotyczy to wszystkich lekarzy, szczególnie 
zorientowani w tej materii powinni być lekarze rodzinni, dla których jedną 
z kompetencji tworzących rdzeń ich specjalności jest „opieka ukierunkowana na 
osobę”. Ze względu na ciągłość opieki nad pacjentem lekarze rodzinni najczę-
ściej jako jedni z pierwszych w zakresie opieki zdrowotnej wchodzą w posia-
danie informacji o trudnej sytuacji materialnej pacjenta. Może się ona objawiać 
m.in. nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych. Pacjent, który z powodów fi-
nansowych nie jest w stanie wykupić swoich leków, często niechętnie rozmawia 
o tego typu problemach. Umiejętność komunikacji, dokładne zebranie wywiadu 
i szczegółowe badanie fizykalne mogą ujawnić objawy chorobowe wynikające 
z zaniedbania terapii lekowej. Na przykład informacje o nawracających bólach 
głowy u pacjenta leczonego od roku na nadciśnienie tętnicze mogą sugerować 
lekarzowi, że pacjent nie przyjmuje leków zgodnie z jego zaleceniem. W chwili 
gdy lekarz dowiaduje się, że sytuacja finansowa pacjenta stoi na przeszkodzie 
do jego systematycznego leczenia, powinien próbować mu pomóc w uzyskaniu 
dofinansowania przyjmowanych leków.

Ośrodki pomocy społecznej

Identyfikując pacjenta, który nie ma dostatecznych środków na zakup leków, 
lekarz w pierwszej kolejności powinien go pokierować lub samemu zgłosić do 
wybranego ośrodka pomocy społecznej. Lista placówek w Polsce jest dostępna 
na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.politykaspoleczna.
gov.pl). Choć wśród kompetencji pracowników pomocy socjalnej nie widnieje 
dosłowny zapis dotyczący pomocy w finansowaniu leczenia, to w większości 
przypadków pacjent uzyska informację o takiej możliwości – o ile dofinansowa-
nie jest możliwe, bowiem środki finansowe przeznaczone na refundację leków 
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są przyznawane w ramach zasiłków celowych i nie każda gmina decyduje się na 
przeznaczenie pieniędzy na ten cel. Niemniej jednak w wielu przypadkach taka 
możliwość istnieje. Aby otrzymać dofinansowanie, pacjent powinien spełniać 
kryterium dochodowe. Dla osób samotnie gospodarujących wynosi ono 542 zł 
na osobę, dla osób mających rodzinę – 456 zł. Można je także otrzymać nieza-
leżnie od dochodu w szczególnie uzasadnionych przypadkach (tzw. specjalny 
zasiłek celowy) przez okres 2 miesięcy, jeśli chory jest objęty kontraktem socjal-
nym, w trakcie którego podjął zatrudnienie. Zasiłki celowe, których istotą jest re-
fundowanie leków osobom najuboższym, przybierają różną postać. Na przykład 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi funkcjonuje program „Apteka 
komunalna”, w którego ramach najubożsi mieszkańcy miasta mogą otrzymać 
dofinansowanie pilnego zaopatrzenia w niezbędne leki i środki opatrunkowe. 
Środki są przyznawane na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecz-
nej w ramach wspomnianych wcześniej zasiłków celowych. Kontrola wydatko-
wania środków jest prowadzona na podstawie okazywanych przez pacjentów 
recept i faktur za zakupione leki. W 2013 roku z tej formy pomocy skorzystało 
ponad 3 tys. osób, które uzyskały świadczenia na ponad 550 tys. zł (w przybliże-
niu 140 zł na osobę).

Caritas

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski ist-
niejącą od 1990 roku i mającą status organizacji pożytku publicznego. Osoby 
najuboższe i najbardziej potrzebujące mogą się zwrócić do oddziału organizacji 
w jednym z 44 miast Polski o pomoc w pozyskaniu leków. W 2012 roku Caritas 
Polska pozyskała od firm farmaceutycznych i przekazała poprzez Caritas die-
cezjalne szpitalom i osobom chorym leki o wartości 2,7 mln zł. Choć poszcze-
gólne diecezje autonomicznie decydują o kryteriach kwalifikujących do pomocy 
finansowej, zwykle by uzyskać refundację leków wypisanych przez lekarza na 
recepcie, wymaganymi dokumentami są:
• podanie z uzasadnieniem prośby (w podaniu powinien się znaleźć adres i tele-

fon osoby ubiegającej się o pomoc);
• informacja z parafii potwierdzająca trudną sytuację rodzinną;
• zaświadczenie o dochodach pacjenta;
• wszelkie dokumenty potwierdzające trudną sytuację pacjenta, takie jak orze-

czenie niepełnosprawności, karta wypisowa ze szpitala, historia choroby, 
decyzja o rejestracji z urzędu pracy;

• wycena przygotowana w aptece współpracującej z danym ośrodkiem Caritas.
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Na podstawie przedstawionych dokumentów sytuacja każdego pacjenta 
podlega indywidualnej ocenie. 

Odliczenia od podatku

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym każdy pacjent z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności ma możliwość odliczenia w danym miesiącu kwoty w wyso-
kości różnicy między wydatkami na leki a kwotą 100 zł, tzn. w rocznym zeznaniu 
podatkowym osoba taka może w każdym miesiącu odliczyć taką kwotę ponad 
100 zł, jaką rzeczywiście wydała na leki. Fakt ten musi udowodnić przedstawie-
niem pisemnego zalecenia lekarza specjalisty (tj. recepty lub karty pacjenta) 
i faktury (nie paragonu) z apteki wskazującej, że ta właśnie osoba poniosła wy-
datek na leki. Choć nie jest to bezpośredni i szybki sposób uzyskania pieniędzy 
na leki, pozwala w ujęciu rocznym zaoszczędzić część pieniędzy przeznaczonych 
na wykupienie farmaceutyków. Aby pacjent uzyskał stopień niepełnosprawno-
ści niezbędny do otrzymania tego typu odliczeń, lekarz rodzinny powinien skie-
rować pacjenta, u którego stwierdza brak pełnej sprawności, do powiatowego 
zespołu orzekania o niepełnosprawności. Druki niezbędne do wypełnienia przez 
pacjenta i lekarza są dostępne w siedzibach zespołów, których adresy można 
znaleźć na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
(www.niepelnosprawni.gov.pl).

Dodatki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Istnieją również inne formy dofinansowania ułatwiające pacjentom wykupienie 
leków. Mimo że nie dotyczą bezpośrednio kosztów poniesionych na leki, mogą 
wspomóc pacjenta w ich zakupie. Pierwszym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, 
który jest przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z urzędu 
każdej osobie, która ukończyła 75 lat – przelewany jest na konto pacjenta wraz 
z emeryturą (nie wymaga żadnych formalności ze strony pacjenta). Może on 
być również przyznany osobie młodszej, która otrzymała od orzecznika ZUS 
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej 
egzystencji. Należy zauważyć, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie 
uprawnionej do emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-
-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa 
poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu. Kombatan-
tom oraz wdowom i wdowcom po nich przysługuje dodatek kombatancki. Aby 
go otrzymać, wystarczy złożyć wniosek w ZUS i mieć zaświadczenie z Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Można się także ubiegać o dodatek 
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za tajne nauczanie przyznawany osobom, które w czasie okupacji prowadziły 
tajne nauczanie lub przed dniem 1 września 1939 roku nauczały w języku pol-
skim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego 
Miasta Gdańska. Niestety obu dodatków nie można łączyć.

Sytuacje uprawniające do tańszych leków

Wielu pacjentów może liczyć na dofinansowanie leków nie tylko w formie do-
datkowej zapomogi, ale również dzięki spełnieniu ściśle określonych kryteriów. 
Krwiodawcy, którzy otrzymali honorową odznakę Zasłużony Honorowy Daw-
ca Krwi, mogą otrzymywać leki refundowane bezpłatnie do wysokości limitu 
 finansowania. Wystarczy, że oddadzą 6 litrów krwi w przypadku mężczyzn lub 
5 litrów krwi w przypadku kobiet (lub ekwiwalent w przeliczeniu 1 litr krwi to 
3 litry osocza lub 2 donacje krwinek płytkowych, lub 0,5 donacji krwinek bia-
łych, lub 2 jednostki krwinek czerwonych). Ponieważ jednorazowo oddaje się 
około 450 ml krwi, a można ją oddać maksymalnie 6 razy w roku (kobiety 4 razy 
w roku), tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi można uzyskać po trzech 
latach systematycznych donacji. Potwierdzeniem nadania tytułu jest legityma-
cja, na podstawie której w polu „uprawnienia dodatkowe” lekarz wpisuje pa-
cjentowi litery „ZK”, poświadczając o jego prawie do bezpłatnych leków. Pacjent, 
realizując receptę w aptece, ma obowiązek okazać legitymację. Do bezpłatnych 
leków są również uprawnione inne osoby na mocy odrębnych przepisów. Są to 
m.in. inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, byli pracownicy zakładów azbe-
stowych, żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową. Osoby te muszą 
dysponować stosownym dokumentem, co lekarz powinien odnotować w doku-
mentacji medycznej (najlepiej dołączyć kserokopię dokumentu). Fakt ten odno-
towuje się określonym skrótem na recepcie. 

Pozostałe formy pomocy

Lekarze często otrzymują od przedstawicieli firm farmaceutycznych próbki le-
ków, które można wydać pacjentom. Próbki te są przekazywane lekarzom na ich 
pisemną prośbę. Przedstawiciel firmy przekazujący próbkę ma obowiązek pro-
wadzić ewidencję przekazanych leków. Próbka nie może być większa niż jedno 
najmniejsze opakowanie produktu leczniczego dopuszczone do obrotu na tere-
nie Polski, musi być opatrzona napisem „próbka bezpłatna – nie do sprzedaży” 
i zawierać dołączoną charakterystykę produktu leczniczego. W ciągu roku lekarz 
nie może otrzymać więcej niż pięć opakowań tego samego produktu leczniczego. 
Choć jest to niewielka ilość, w niektórych sytuacjach nawet te kilka opakowań 
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może umożliwić pacjentowi efektywne kontynuowanie przyjmowania leku, dla-
tego warto pamiętać o takiej możliwości. Problematyczne pozostaje natomiast 
przyjmowanie napoczętych leków przynoszonych przez pacjentów. Na przykład 
gdy pacjent zakończy leczenie, pozostaje mu blister niewykorzystanych tabletek, 
które chciałby przekazać lekarzowi z myślą o innych pacjentach. Jeśli lek jest 
higienicznie zapakowany (wykluczone jest wtórne dzielenie się napoczętymi 
syropami i zawiesinami), może się zrodzić pewna wątpliwość, czy lekarz może 
przekazać taki lek innemu pacjentowi. Warto wiedzieć, że ta sytuacja nie jest 
uregulowana prawnie i pozostawia wiele wątpliwości. Lekarz nie jest osobą 
powołaną do dystrybuowania leków i stąd najwłaściwsze wydaje się pokiero-
wanie pacjenta do apteki odbierającej niewykorzystane leki w celu ich utylizacji. 
Przekazując lek innemu pacjentowi, trzeba mieć bowiem pewność, w jakich wa-
runkach był on przechowywany. Użycie leku po kimś takiej pewności nie daje.

Podsumowanie

Mimo że 7,4% Polaków cierpi z powodu skrajnego ubóstwa, przez co może mieć 
obiektywne problemy z nabyciem leków, istnieją możliwości, aby im ułatwić do-
stęp do nich, a co za tym idzie – systematyczną terapię. Przedstawione powyżej 
sposoby powinny być znane każdemu lekarzowi, a w szczególności lekarzowi 
podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki pozyskaniu dodatkowych funduszy na 
leki najubożsi pacjenci zwiększą prawdopodobieństwo systematycznego lecze-
nia dzięki właściwemu przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych, a wraz z tym 
uzyskają realną szansę na poprawę stanu własnego zdrowia.

dr n. med. Paweł Lewek

Przedruk za zgodą Naukowej Fundacji Polpharmy z podręcznika: Nieprzestrzega
nie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyn do praktycznych rozwiązań, red. Z. Ga-
ciong, P. Kardas, Warszawa 2015. 



19FARMACJA KRAKOWSKA  3 / 2020

CO APTEKARZ WIEDZIEĆ POWINIEN

Szkolenia ciągłe farmaceutów

Każdy farmaceuta wykonujący zawód zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że 
wiedza zdobyta na studiach szybko przestaje być wystarczająca. Bez jej uaktual-
nienia niemożliwe byłoby świadczenie pracy z należytą starannością i dla dobra 
pacjenta. 

Pracując zawodowo, na bieżąco poszerzamy swoje wiadomości i rozwijamy 
umiejętności. Konieczność podnoszenia kwalifikacji nie wynika jedynie z nasze-
go przeświadczenia o misji, jaką mamy, wykonując zawód farmaceuty. O takim 
obowiązku mówią wprost ustawa Prawo farmaceutyczne1 oraz Kodeks etyki 
aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej2. 

W rozdziale 7a pr.farm. „Kształcenie podyplomowe farmaceutów”3 art. 107zf 
ust. 1 stanowi: „Farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni jest obowiązany 
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkole-
niu, w celu aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania 
się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych”. 

Z kolei w art. 14 pkt 2 Kodeksu etyki aptekarza RP czytamy: „Świadom ciąg-
łego postępu w nauce Aptekarz stale doskonali swe umiejętności zawodowe 
i przekazuje je swoim współpracownikom”.

Wprawdzie ustawodawca w Prawie farmaceutycznym nie przewiduje wprost 
sankcji za brak zaliczenia okresów edukacyjnych, jednak należy pamiętać, że jest 
to naruszenie obowiązującego prawa i że może być powodem nienależytego wy-
konywania zawodu. 

Sprawowanie pieczy i nadzór nad wykonywaniem zawodu pozostają w ge-
stii samorządu aptekarskiego. Zgodnie z art. 45 ustawy o izbach aptekarskich4 
członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej 

1  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944 
z późn. zm.), dalej: pr.farm.

2  Uchwała Nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. 
w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.
nia.org.pl/kodeks-etyki, dostęp: 1.09.2020.

3  Zmiana dokonana ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991).

4  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419), 
dalej: ustawa o izbach aptekarskich. 
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przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deon-
tologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawo-
du aptekarza. Tu jednocześnie należy przypomnieć, że każdy członek samorządu 
aptekarskiego ma prawo korzystać z pomocy izb aptekarskich w zakresie rozwi-
jania kwalifikacji zawodowych5.

Od 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia regu-
lujące zasady szkolenia ciągłego dla farmaceutów6 i zastąpiło to sprzed 15 lat. 
Rozporządzenie określa ramowy program ciągłych szkoleń, zakres oraz formy 
zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia, sposób odbywa-
nia ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu, standardy 
ciągłego szkolenia oraz wysokość opłat za ciągłe szkolenie. 

Ramowy program obejmuje efekty kształcenia dotyczące wiedzy z zakresu 
opieki farmaceutycznej7 oraz postępu nauk farmaceutycznych. Uwzględniono 
nowe dziedziny w obrębie tychże nauk. W programie znalazły się zagadnienia 
z obszaru: farmakoterapii, technologii produktów leczniczych oraz jakości i au-
tentyczności produktów leczniczych i wyrobów medycznych w obrocie, farmacji 
aptecznej, farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej, leku roślinnego, farmakologii, 
biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekonomiki, radiofarmacji, farmacji on-
kologicznej, zdrowia publicznego (w tym nadużywania produktów leczniczych 
oraz uzależnienia od nich), prawa farmaceutycznego oraz prawa regulującego 
wykonywanie zawodu farmaceuty, nowoczesnych metod zarządzania apteką 
i hurtownią farmaceutyczną, zasad udzielania pierwszej pomocy, wyrobów 
medycz nych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego i badań klinicznych.

Rozporządzenie zawiera wykaz form, w jakich realizowane może być szko-
lenie ciągłe, wskazuje liczbę punktów i określa rodzaj dokumentów potwier-
dzających realizację ciągłego szkolenia8. Należy zaznaczyć, że akt prawny nie 
przewiduje innych, fakultatywnych form, np. studiów podyplomowych lub kur-
sów czy szkoleń organizowanych przez inne niż wymienione w rozporządzeniu 
podmioty. Punkty edukacyjne można uzyskać poprzez:
1. Udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwi-

czeń – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, ale nie więcej 

5  Art. 22 ust. 2 ustawy o izbach aptekarskich.
6  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń 

farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 499).

7  Określona w art. 2a ust. 1 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich.
8  Dane ujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 

2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtow-
niach farmaceutycznych.
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niż 20 punktów edukacyjnych za cały kurs (na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez jednostkę szkolącą). Uwaga: Jednostką szkolącą w rozumie-
niu ustawy Prawo farmaceutyczne jest uczelnia, która prowadzi studia na 
kierunku farmacja i uzyskała akredytację udzieloną przez dyrektora Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia szkolenia pody-
plomowego9, wcześniej zaś takie uprawnienia miały jednostki kształcenia 
podyplomowego wydziałów farmaceutycznych posiadające akredytację Mi-
nistra Zdrowia10. 

2. Udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ogra-
niczonym dostępem – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, 
nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za cały kurs (na podstawie 
zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku testu wy-
danego przez jednostkę szkolącą, okręgową izbę aptekarską lub Naczelną 
Izbę Aptekarską).

3. Udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego – 
1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 
25 punktów edukacyjnych za cały kurs (na podstawie zaświadczenia wyda-
nego przez jednostkę szkolącą).

4. Uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk 
farmaceutycznych – 50 punktów edukacyjnych (na podstawie dokumentu po-
twierdzającego posiadanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu 
profesora nauk farmaceutycznych). 

5. Przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkolenio-
wym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby 
aptekarskiej – 5 punktów edukacyjnych za przygotowanie i wygłoszenie re-
feratu, z zastrzeżeniem, że punkty edukacyjne zalicza się jeden raz za dany 
referat (na podstawie zaświadczenia wydanego przez towarzystwo naukowe, 
Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgową izbę aptekarską).

6. Udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, któ-
rego cele działalności statutowej obejmują rozwój nauk farmaceutycznych, 
Naczelnej Izby Aptekarskiej lub okręgowej izby aptekarskiej – 2 punkty edu-
kacyjne za posiedzenie (na podstawie zaświadczenia albo dyplomu wydane-
go przez towarzystwo naukowe, Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgową izbę 
aptekarską).

 9  Art. 107a ust. 1 pr.farm.
10  Art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 

z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
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 7. Przygotowanie   i   wygłoszenie   referatu,   wykładu   na   kongresie,   zjeździe, 
konferencji lub sympozjum naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu – 10 punktów edukacyjnych za przygotowanie i wygłoszenie refe-
ratu, wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 
z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z zastrzeżeniem, iż punkty 
edukacyjne zalicza się jeden raz za dany referat lub wykład (na podstawie 
zaświadczenia albo dyplomu wydanego przez jednostkę organizującą kon-
gres, zjazd, konferencję lub sympozjum naukowe).

 8. Udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym z ob-
szaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 2 punkty edukacyjne za każdy 
dzień udziału, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych (na podsta-
wie zaświadczenia albo dyplomu wydanego przez jednostkę organizującą 
kongres, zjazd, konferencję lub sympozjum naukowe).

 9. Opublikowanie jako autor albo współautor książki naukowej z obszaru nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu – 50 punktów edukacyjnych w jednym okresie 
edukacyjnym (na podstawie noty bibliograficznej).

10. Opublikowanie jako autor albo współautor książki popularnonaukowej 
z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 20 punktów edukacyjnych 
w jednym okresie edukacyjnym (na podstawie noty bibliograficznej).

11. Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu naukowego z obszaru 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 15 punktów edukacyjnych w jednym 
okresie edukacyjnym (na podstawie noty bibliograficznej).

12. Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu o charakterze przeglą-
dowym, rozdziału w książce z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 
15 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym (na podstawie 
noty bibliograficznej).

13. Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu popularnonaukowego 
lub komunikatu z badań naukowych z obszaru nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu – 5 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym (na 
podstawie noty bibliograficznej).

14. Opublikowanie jako autor albo współautor tłumaczenia książki lub artykułu 
z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 10 punktów edukacyjnych 
w jednym okresie edukacyjnym (na podstawie noty bibliograficznej).

15. Sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną prak-
tykę w aptece – 1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc opieki nad jednym 
studentem, nie więcej niż 18 punktów edukacyjnych w jednym okresie 
edukacyjnym (na podstawie zaświadczenia wydanego przez wydział farma-
ceutyczny). Ważne: Osoby, które były opiekunami staży i praktyk studen-
tów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium 
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Medicum, wpisują punkty do karty bez zaświadczenia, a weryfikacji OIA 
w Krakowie dokonuje na podstawie dokumentów przesłanych przez dzie-
kana Wydziału Farmaceutycznego. Pozostali opiekunowie powinni posiadać 
wydane przez inne wydziały farmaceutyczne zaświadczenia o sprawowaniu 
opieki nad studentami.

16. Pełnienie funkcji kierownika szkolenia specjalizacyjnego, opiekuna stażu 
specjalizacyjnego – 10 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funk-
cji kierownika szkolenia specjalizacyjnego lub 5 punktów edukacyjnych 
za pełnienie funkcji opiekuna stażu specjalizacyjnego, ale nie więcej niż 
30 punktów edukacyjnych w jednym okresie (na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez właściwą jednostkę szkolącą). Ważne: Punkty można otrzy-
mać za opiekę nad osobą realizującą program specjalizacji wyłącznie wtedy, 
gdy program tej specjalizacji przewiduje staż specjalizacyjny, a opiekun ma 
podpisaną umowę z jednostką szkolącą.

17. Sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkole-
nie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów – 
1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc sprawowania opieki nad jednym stu-
dentem, nie więcej jednak niż 18 punktów edukacyjnych w jednym okresie 
edukacyjnym (na podstawie zaświadczenia wydanego przez okręgową radę 
aptekarską lub wydziałowego koordynatora praktyk wakacyjnych). Ważne: 
Członkowie OIA w Krakowie sprawujący opiekę nad osobami odbywającymi 
przeszkolenie uzupełniające nie muszą przedstawiać zaświadczenia. Wery-
fikacji dokonuje się na podstawie dokumentów w Izbie.

18. Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych realizo-
wanych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów – 
1 punkt edukacyjny za każdy tydzień stażu lub praktyki, lecz nie więcej niż 
20 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym (na podstawie 
dokumentu potwierdzającego odbycie stażu lub praktyki).

19. Indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z obszaru nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu wymienionego w części A, B lub C wykazu czasopism 
naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki11. 
Ważne: Ten punkt rozporządzenia pozostaje martwym zapisem, gdyż usta-
wa z 3 lipca 2018 roku12 uchyliła ustawę z 30 kwietnia 2010 roku, w tym 

11  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 87).

12  Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
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przepisy regulujące sporządzanie wykazu czasopism naukowych, za których 
prenumeratę farmaceuta otrzymuje punkty edukacyjne. 
Farmaceuci zobowiązani są nie tylko do podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych, ale także do ich dokumentowania. 
Zaliczenie ciągłego szkolenia możliwe jest po uzyskaniu w 5-letnim okre-

sie edukacyjnym 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach 
ciąg łych szkoleń, w tym co najmniej 50 musi być uzyskanych w ramach kursów 
zakończonych testem lub kursów odbywanych w ramach specjalizacji przez 
jednostki szkolące (tzw. punkty „twarde”). Program kursów może być realizo-
wany z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do 
przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych 
programów edukacyjnych.

Jedynymi instytucjami, które mogą wydawać certyfikaty na punkty „twarde”, 
są jednostki kształcenia podyplomowego wydziałów farmaceutycznych posia-
dające akredytację CMKP (wcześniej Ministra Zdrowia). Stąd certyfikaty wydane 
przez inne wydziały uczelni nie mogą być uznane za certyfikaty na punkty „twar-
de”, a jedynie stanowią potwierdzenie udziału w pozostałych formach szkolenia, 
dające możliwość uzyskania punktów „miękkich”.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w ramach współpracy z uczelniami 
kształcącymi farmaceutów, Naczelną Izbą Aptekarską, pozostałymi okręgowymi 
izbami aptekarskimi oraz Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego i firmami farmaceutycznymi stara się umożliwić Państwu w jak 
najszerszym zakresie podnoszenie kwalifikacji poprzez różne formy szkolenia 
ciągłego. Wprawdzie spotkania stacjonarne zostały zawieszone na czas pande-
mii, ale dostępne są spotkania online w formie webinarów. Tematyka uzgadnia-
na jest z komisją naukowo-szkoleniową, komisją ds. aptek szpitalnych i komisją 
ds. hurtowni farmaceutycznych i firm producenckich ORA.

Kolejna możliwość uzyskania punktów edukacyjnych to korzystanie z form 
e-learningu. Tu szczególnie polecam nasze portale edukacyjne e-dukacja.pl oraz 
e-farmacja.net, gdzie dostępne są kursy na punkty „twarde” i „miękkie”. 

Dla farmaceutów, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali 
prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny 
rozpoczyna się 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa. Dla osób 
odbywających obowiązkowe przeszkolenie okres edukacyjny rozpoczyna się 
w następnym miesiącu po odbyciu przeszkolenia.

Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie wpisów w karcie 
ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumentów potwierdzających 
uzyskanie punktów edukacyjnych. Informacja o dopełnieniu obowiązku odby-
cia ciągłego szkolenia jest umieszczana w Centralnym Rejestrze Farmaceutów. 



29FARMACJA KRAKOWSKA  3 / 2020

CO APTEKARZ WIEDZIEĆ POWINIEN

Karty ciągłego szkolenia można otrzymać w biurze OIA w Krakowie lub pobrać 
ze strony internetowej Izby i wydrukować. 

Osoby, które nie zebrały wystarczającej liczby punktów, mogą się starać 
o przedłużenie okresu edukacyjnego (o nie więcej niż 24 miesiące), kierując 
wniosek do prezesa ORA w Krakowie. Musi on być złożony do 31 grudnia roku, 
w którym kończy się okres edukacyjny. Wszyscy, którzy rozpoczęli okres eduka-
cyjny przed wejściem w życie rozporządzenia, kończą go na dotychczasowych 
zasadach13.

W przypadku farmaceutów, którzy czasowo nie wykonują zawodu, obowią-
zuje Stanowisko Nr VIII/8/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. Naczelnej Rady Apte-
karskiej w sprawie trybu rozliczania okresu szkolenia ciągłego dla farmaceutów 
czasowo niewykonujących zawodu, opublikowane na kolejnych stronach w tym 
numerze biuletynu. 

Opracowała 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

13  § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych 
szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych: 
„Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do 
zakończenia aktualnego okresu edukacyjnego”.

Przypominam, że w 2020 roku zakończy się 5-letni okres eduka-
cyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu 
farmaceuty w 2005, w 2010 i w 2015 roku. Obowiązek zaliczenia okre-
su edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na prze-
dłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2020 roku. 

Kartę szkolenia ciągłego można odebrać w Okręgowej Izbie Ap-
tekarskiej w Krakowie lub pobrać plik do edycji i wydruku ze strony 
internetowej Izby: http://www.oia.krakow.pl/index.php/pliki.

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Osoby, które uzyskały tytuł 
specjalisty w dziedzinach: farmacji 
aptecznej, farmacji szpitalnej, 
farmacji klinicznej i farmakologii

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2016
mgr farm. Wioletta Barbara Jabłońska

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2018
mgr farm. Marta Bałazińska
mgr farm. Monika Irena Leśniak
mgr farm. Joanna Wierońska

Specjaliści w dziedzinie farmacji aptecznej – 2019
mgr farm. Michał Jan Bałaziński 
mgr farm. Ewa Monika Biedrzycka
mgr farm. Grzegorz Wacław Jodłowski 
mgr farm. Andrzej Ogórek
mgr farm. Małgorzata Anna Sikora
mgr farm. Agata Monika Szlacheta 

Specjaliści w dziedzinie farmacji szpitalnej – 2018
mgr farm. Anna Katarzyna Misiak

Specjaliści w dziedzinie farmacji szpitalnej – 2019 
mgr farm. Sylwia Anna Ciszek
mgr farm. Agnieszka Maria Głowacz 
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Specjaliści w dziedzinie farmacji klinicznej – 2019 
mgr farm. Łukasz Mariusz Hońdo 
mgr farm. Justyna Konieczna 
mgr farm. Dorota Magdalena Mac 

Specjaliści w dziedzinie farmakologia – 2019 
mgr farm. Paweł Wojciech Belczyk
mgr farm. Ewelina Anna Jura 

Wszystkim specjalistom serdecznie gratulujemy!

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymo-
gów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2002 r. nr 171, 
poz. 1395), w lokalu apteki ogólnodostępnej i lokalu apteki szpitalnej 
zapewnia się dostęp do:
• obowiązującego Urzędowego wykazu produktów leczniczych do-

puszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• obowiązującego Urzędowego wykazu wyrobów medycznych do-

puszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury fa-

chowej.

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
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Nowe uprawnienie dla kobiet 
w ciąży

1 lipca tego roku weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw1. W związku z tym zmieniły się m.in. nastę-
pujące akty prawne: 
• ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych2;
• ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych3;
• ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej4; 
• rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 

 recept5.
Na mocy ustawy z 16 kwietnia 2020 roku w ustawie o świadczeniach opie-

ki zdrowotnej dodano art. 43b ust. 1, zgodnie z którym świadczeniobiorcom 
w okresie ciąży przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki. 

Podstawą do nabycia bezpłatnie leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest ciąża stwier-
dzona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub 
położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia 
opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni 
położniczo-ginekologicznej. Osoby te mogą wystawić recepty na leki refundo-
wane (oznaczone jako leki „C”) dla ciężarnej. Mają też prawo do wystawienia 

1  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 945).

2  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

3  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 357 
z późn. zm.).

4  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562 
z późn. zm.).

5  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r. poz. 1432).
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zaświadczenia o ciąży, na podstawie którego receptę może wystawić inny lekarz. 
Recept z kodem uprawnień „C” nie mogą wystawiać pielęgniarki i farmaceuci. 

Bezpłatne leki będą przysługiwały kobiecie od momentu stwierdzenia ciąży 
do 15 dni po planowanej dacie porodu. Zaświadczenie jest ważne przez okres 
ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym 
zaświadczeniu. 

Nowy kod uprawnień „C” odnoszący się do kobiet w ciąży wprowadzono 
w rozporządzeniu w sprawie recept.

Osoba realizująca receptę nie może uzupełnić uprawnienia „C”, jeśli nie zo-
stało ono wpisane przez osobę uprawnioną do wystawienia recept, tak jak nie 
może dodać oznaczenia „S”. Podobnie jak pacjentom po 75. roku życia kobietom 
w ciąży leki bezpłatnie można wydać jedynie w przypadku zaznaczenia odpłat-
ności. Jeżeli osoba uprawniona do wystawiania recept w miejscu odpłatności 
wpisała X lub 100%, lek nie może być wydany bezpłatnie.

W przypadku recepty wystawionej dla świadczeniobiorcy w okresie ciąży 
osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować go o możliwości nabycia leku 
innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, 
postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, 
i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, objętego wykazem, o którym mowa 
w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrze-
nia świadczeniobiorców w okresie ciąży, oraz ma obowiązek na żądanie świad-
czeniobiorcy wydać ten lek. Przepis nie dotyczy sytuacji, w której osoba upraw-
niona umieściła odpowiedni wpis w recepcie (w przypadku recepty w postaci 
elektronicznej) lub adnotację na druku recepty (w przypadku recepty w postaci 
papierowej), wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

Leki,  środki   spożywcze  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego  oraz 
wyroby  medyczne  przysługujące  świadczeniobiorcom,  o  których  mowa 
w art. 43b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej  finansowanych ze środków publicznych – czyli z uprawnieniem dodat-
kowym „C” – wymienione są w załączniku E do obwieszczenia Ministra Zdrowia 
z dnia 24 sierpnia 2020 (poz. 60). 

Nowa lista leków refundowanych, na której zgodnie z art. 37 ust. 2b ustawy 
o refundacji po raz pierwszy znalazły się bezpłatne leki dla kobiet w ciąży, obo-
wiązuje od 1 września. Na liście jest obecnie 114 leków najczęściej stosowanych 
przez ciężarne. Lista będzie uzupełniana o kolejne pozycje.

Opracował
Wiceprezes ORA w Krakowie

mgr farm. Jerzy Jasiński
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Dermatopatie w przebiegu 
leczenia onkologicznego

Jednym z licznych objawów niepożądanych leczenia przeciwnowotworowego 
jest toksyczność skórna. Zarówno radioterapia, jak i chemioterapia oraz immu-
noterapia mogą znacząco wpłynąć na zaburzenie homeostazy tkanek skórnych, 
wypadanie włosów (także brwi, rzęs), uszkodzenie płytki paznokciowej. Często 
skóra i tkanki podskórne są już nadwyrężone przez samą chorobę lub też stoso-
wane uprzednio zabiegi lecznicze. Chorzy są obciążeni zwiększonym ryzykiem 
zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, jak również wystąpienia sepsy (zwłasz-
cza przy jednoczesnej neutropenii). Czynniki te wpływają na stan psychiczny 
i fizycz ny pacjenta, co skutkuje modyfikacją dawkowania lub nawet przerwa-
niem leczenia antyneoplastycznego.

W trakcie terapii skóra osoby chorej staje się sucha, zaczerwieniona, cien-
ka, podatna na pęknięcia i podrażnienia, słabo się regeneruje, swędzi i piecze 
(np. gemcytabina, karboplatyna, dakarbazyna, epirubicyna, radioterapia)1. Do 
najczęstszych objawów należą: osutka plamisto-grudkowa, zapalenie skóry 
(docetaksel), rumień, wybroczyny, pokrzywka (np. bendamustyna, idarubicyna, 
metotreksat), zespół ręka–stopa (np. kapecytabina, sunitynib, doksorubicyna 
liposomalna), destrukcja paznokcia (bleomycyna, irynotekan, docetaksel), 
epidermoliza (docetaksel, kladrybina), martwica po wynaczynieniu (np. mito-
mycyna C, alkaloidy Vinca, antracykliny), przebarwienia (np. 5-fluorouracyl, 
doksorubicyna, bleomycyna), łysienie, czyli alopecja (polichemioterapia, dokso-
rubicyna, cisplatyna – występuje tutaj dawkozależność), trądzik (np. gefitynib), 
reakcje alergiczne (asparaginaza, paklitaksel, docetaksel, etopozyd), reakcje 
immunologiczne (przeciwciała monoklonalne, np. niwolumab, pembrolizumab), 
fotouczulenie (np. wemurafenib, daunorubicyna) oraz odczyn popromienny 
wczesny i późny (radioterapia). Jako farmaceuci możemy wraz z lekarzami i pie-
lęgniarkami pomóc pacjentom radzić sobie w tych sytuacjach. Co więc możemy 

1  W nawiasach wymieniono leki i terapie wywołujące dane objawy.
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zrobić? Edukować pacjentów, zachęcać do profilaktyki, doradzać leczenie farma-
kologiczne i niefarmakologiczne. Poniżej kilka wskazówek.

O wynaczynieniu cytostatyku możemy mówić, gdy pacjent zgłasza uczucie 
bólu, palenia, kłucia lub jakiegokolwiek dyskomfortu w okolicy miejsca podania 
leku, dodatkowo obserwuje się obrzęk, zaczerwienienie skóry, mogą się pojawiać 
pęcherze surowicze w okolicy podania jako pierwszy objaw miejscowej reakcji 
zapalnej. Dla każdego leku cytotoksycznego rekomendowane jest specyficzne 
postępowanie. Do łagodzenia objawów można stosować miejscowo hydrokorty-
zon, leki przeciwhistaminowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, heparynę. Mimo 
wdrożenia odpowiednich procedur postępowania miejsce wynaczynienia musi 
być ściśle obserwowane. Jeżeli wystąpią owrzodzenia, chory wymaga konsultacji 
chirurga. W przypadku rozległej martwicy, powikłanej zakażeniem, przeprowa-
dza się zabiegi wielokrotnego oczyszczania, włącza antybiotykoterapię, niekiedy 
w warunkach szpitalnych. Bywa i tak, że po uzyskaniu jałowych posiewów kła-
dzie się przeszczepy na zbyt rozlegle ubytki tkanek. Interwencji ortopedycznej 
wymagają powikłane lub masywne wynaczynienia okolicy stawów, w bliskości 
ścięgien i przyczepów, dające w odległym okresie przykurcze ograniczające ak-
tywność chorego. 

Aby zmniejszyć ryzyko wynaczynienia, u selekcjonowanych chorych w trak-
cie długotrwałej terapii, przy trudnościach w zapewnieniu pewnego dostępu, 
rozważa się implantację portów naczyniowych. Są one bezpieczniejsze niż ty-
powe wkłucia obwodowe, umożliwiają wielokrotne podawanie leków, również 
tych silnie toksycznych. Są implantowane w ośrodkach specjalistycznych i na od-
działach chirurgicznych, najczęściej podczas hospitalizacji jednodniowych. Wy-
magają jednak specjalistycznej pielęgnacji.

Działanie fotouczulające ma wiele leków, także przeciwnowotworowych. 
W związku z tym w trakcie terapii, jak również w początkowych tygodniach lub 
nawet miesiącach po leczeniu zalecane są: naturalna odzież, długie rękawy, dłu-
gie nogawki, odpowiednie nakrycie głowy lub parasol przeciwsłoneczny, kremy 
z filtrem UV (minimum faktor 15) oraz okulary przeciwsłoneczne z filtrami 
(oczywiście nie należy korzystać z solarium).

Gdy podczas terapii występuje świąd, zaleca się dbać o ciągłe nawilżenie 
skóry, zamienić mydło na środki myjące o kwaśnym pH, stosować krótki i letni 
natrysk, prać np. w środkach piorących dla niemowląt, unikać nasłonecznienia 
i stosowania maści i kremów sterydowych, używać lekkiej, bawełnianej odzieży 
i pościeli.

Skóra po chemioterapii w niektórych miejscach może ciemnieć, zwłaszcza 
na rękach, łokciach i kolanach, w miejscach zadrapań. Trzeba poinformować pa-
cjenta, że po zakończeniu leczenia zmiany te powinny samoistnie ustąpić.
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Jednym z bardziej stresujących dla pacjentów działań niepożądanych jest 
alopecja. Zazwyczaj włosy wypadają około dwóch–czterech tygodni od rozpo-
częcia leczenia. Mogą odrastać w przerwie między cyklami, ale raczej dopiero po 
zakończeniu leczenia. Struktura i kolor włosów mogą ulec zmianie po chemiote-
rapii. Istnieje możliwość zastosowania czepków chłodzących na głowę (system 
Paxman), które zapobiegają wypadaniu włosów poprzez obkurczenie naczyń 
włosowatych skóry głowy i tym samym czasowe ograniczenie przepływu krwi 
dzięki temperaturze –5°C, co ogranicza dostęp cytostatyku do mieszków włoso-
wych (skuteczność wynosi 50–90%). Są jednak doniesienia, że ich stosowanie 
może w rzadkich wypadkach wpłynąć na wystąpienie przerzutów do skóry gło-
wy. Dostępne są też chusty lub peruki (sztuczne i naturalne); peruki są objęte 
refundacją. Gdy skóra głowy staje się tkliwa, głowę dobrze jest myć łagodnymi 
środkami i nakładać oliwkę. Utrata włosów może również dotyczyć twarzy i cia-
ła. W przypadku utraty brwi i rzęs dobrze jest nosić okulary ochronne z filtrami, 
aby chronić oczy przed zanieczyszczeniami.

W trakcie leczenia onkologicznego może wystąpić trądzik. Skóra powin-
na być wówczas skutecznie, lecz łagodnie oczyszczana środkami bez perfum 
(np. Cetaphil). W razie konieczności (najlepiej po konsultacji z lekarzem) mogą 
być zastosowane typowe leki pomagające w tym schorzeniu, takie jak: nadtlenek 
benzoilu, metronidazol (miejscowo), a także (systemowo): erytromycyna, tetra-
cykliny i inne substancje silnie działające. Ważne jest odpowiednie nawodnienie 
organizmu. 

Radioterapia jest jednym z najsilniejszych czynników szkodliwych dla skó-
ry, mimo że w dzisiejszych czasach jest znacznie bezpieczniejsza niż kiedyś. 
Tak zwany odczyn popromienny może być wczesny (do 90 dni od rozpoczęcia 
terapii) lub późny (nawet po kilku miesiącach). Charakteryzuje się zazwyczaj 
zaczerwieniem skóry i śluzówek w napromienianym miejscu, występowaniem 
bólu, obrzęku, pieczenia, złuszczania naskórka lub nabłonka, pojawieniem się 
pęcherzyków wypełnionych płynem. Zdarzają się utrata owłosienia i trudno go-
jące się owrzodzenia, a nawet transformacja nowotworowa. Skóra ogólnie jest 
cieńsza i bardziej sucha, rogowaciejąca, wrażliwa na pęknięcia i urazy, a rany 
goją się dłużej. Na skórze mogą pozostać przebarwienia, rozszerzone naczynia 
krwionośne, stwardnienia, zwłóknienia. Uszkodzenia skóry zależne są od dawki 
promieniowania, wielkości naświetlanego obszaru, głębokości przenikania daw-
ki, a także od miejsca na ciele, które podlega promieniowaniu (obszary, gdzie 
skóra była wcześniej uszkodzona, oparzona, gdzie stykają się dwie powierzchnie 
skóry, np. krocze, gdzie skóra przylega do kości lub zawiera gruczoły potowe, są 
najbardziej wrażliwe na naświetlania). Na stopień odczynu popromiennego (ta-
bela 1) wpływają: promieniowrażliwość, cukrzyca, niewydolność nerek, alkohol, 
papierosy, niedożywienie, starszy wiek oraz poprzednie schorzenia i terapie.
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Tabela 1.  Nasilenie działań niepożądanych w przebiegu popromiennego 
 zapalenia skóry według NCI CTCAE

Działanie
niepożądane

Wysypka: zapalenie skóry po napromienianiu

Nazwa skrócona Zapalenie skóry
I stopień Słaby rumień lub suche złuszczanie się

II stopień

• rumień o nasileniu umiarkowanym do silnego
•  plamiste wilgotne złuszczanie się, zwykle ograniczone do fałdów i zgięć 

skóry
• umiarkowanie nasilony obrzęk

III stopień • wilgotne złuszczanie się w lokalizacji innej niż fałdy i zgięcia skóry
• krwawienie wywołane przez niewielki uraz lub otarcie

IV stopień
•  martwica skóry lub owrzodzenie przechodzące przez całą grubość 

skóry
• samoistne krwawienie z zajętego obszaru

V stopień Zgon

Źródło: M. Wiśniewski, M. Graczyk, M. Szpinda, S. Brzozowska-Mańkowska, Popromienne zapalenie 
skóry – zasady postępowania, „Medycyna Paliatywna w Praktyce” 2013, t. 7, nr 2, s. 41–45, https://jour-
nals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/view/36621/33823, dostęp: 11.09.2020.

W celu łagodzenia objawów popromiennych zaleca się oszczędzający, spo-
kojny tryb życia, picie dużych ilości płynów niegazowanych, stosowanie diety 
lekkostrawnej. Nie należy się opalać, nie wolno trzeć i drapać narażonej skóry, 
naklejać na nią plastrów, przykładać chłodzących worków z lodem. Zaleca się 
używać jak najmniej kosmetyków, zwłaszcza dezodorantów. Nie wolno stoso-
wać płynów odkażających na bazie alkoholu. Do golenia zalecane są maszynki 
elektryczne. Po umyciu trzeba delikatnie osuszać miejsca napromieniania – nie 
należy wycierać ich intensywnie ręcznikiem. Nie powinno się ścierać czy popra-
wiać linii wyznaczających obszar naświetlania. Naświetlaną skórę należy jak naj-
częściej wietrzyć – pacjent powinien nosić luźną, przewiewną, naturalną odzież. 
Ciało pacjenta poddającego się radioterapii nie jest radioaktywne i przebywanie 
w obecności chorego nie stanowi żadnego zagrożenia, również dla dzieci. 

W profilaktyce ostrych reakcji skórnych w miejscu naświetlania stosuje się 
m.in. kremy i maści typu Bepanthen (pomaga na świąd), RadioXar, Aquastop, 
RadioProtect, maść nagietkową, krem z sukralfatem, preparaty z kwasem hia-
luronowym (np. spray lub żel po radioterapii OncoMed). Można stosować jed-
noprocentową maść z hydrokortyzonem od około trzeciego tygodnia terapii. 
W przypadku zaczerwienia suchego pomocne bywają zasypka talk, Alantan lub 
tanalbina i aloesowe żele chłodzące. Jeśli skóra złuszcza się na mokro, można 
stosować balsam peruwiański, kremy i żele z jonami srebra. Jeżeli wystąpią 
objawy nadkażenia, owrzodzenie, martwica, należy niezwłocznie skonsultować 
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się z lekarzem. W cięższych przypadkach stosuje się opatrunki poliuretanowe 
i hydrożelowe, również z jonami srebra, oraz miejscowo przeciwbólowo – żele 
z morfiną.

Zespół ręka–stopa (ang. handfoot syndrome – HFS), inaczej erytrodyzestezja 
dłoniowo-podeszwowa (ang. palmoplantar erythrodysesthesia – PPE), został po 
raz pierwszy opisany w 1984 roku, jako reakcja po zastosowaniu ciągłego wlewu 
5-fluorouracylu. Dermatozę tę obserwuje się też po leczeniu m.in.: pegylowaną 
liposomalną doksorubicyną, ciągłym wlewem doksorubicyny, cytarabiny, flok-
surydyny, dużymi dawkami interleukiny 2, docetakselu, kapecytabiny, winorel-
biny, gemcytabiny, inhibitorów kinaz białkowych, w szczególności sorafenibem, 
suntynibem, aksytynibem, regorafenibem, pazopanibem, lapatynibem oraz 
ewerolimusem. Zespół ręka–stopa charakteryzuje się początkowo zaczerwie-
nieniem, obrzękiem oraz bolesnością palców dłoni i stóp. Objawy w postaci za-
burzeń odczuwania bodźców (dyzestezję) oraz uczucie mrowienia i drętwienia 
(parestezję) obserwuje się w ciągu dwóch–sześciu tygodni od zapoczątkowania 
terapii. W klasycznym zespole ręka–stopa na podłożu zmian rumieniowych 
rozwijają się pęcherze, ulegające rogowaceniu i prowadzące do powstawania 
owrzodzeń i nadżerek. W przypadku stosowania inhibitorów kinaz w miejscach 
występowania rumienia najpierw dochodzi do zgrubienia warstwy rogowej 
i tworzenia bolesnych płytek hiperkeratotycznych, na których następnie mogą 
się tworzyć pęcherze. Hiperkeratoza stanowi wczesny, a nierzadko jedyny objaw 
tego powikłania. Charakterystyczne jest także umiejscowienie zmian. Występu-
ją one częściej na stopach niż na dłoniach, głównie w miejscach ucisku i tarcia 
(na piętach, skórze śródstopia, czubkach palców). Ponadto mają one charakter 
zlokalizowany, co istotnie odróżnia je od symetrycznych i bardziej rozsianych 
zmian typowych po cytostatykach.

Profilaktycznie rekomendowane są nawilżanie skóry (np. krem profilak-
tyczny OncoMed) lub stosowanie kremu z 12-procentowym mleczanem amonu, 
emolientów (preparatów zmiękczających skórę), a w przypadku nasilenia obja-
wów – środków keratolitycznych oraz znieczulających. Można także stosować 
fenylefrynę (obkurczająco na naczynia krwionośne) oraz wyciąg z oczaru wirgi-
nijskiego (działanie ściągające). W stopniu 1 (tabela 2) zalecane jest stosowanie 
20–40-procentowego kremu z mocznikiem dwa razy dziennie oraz jednopro-
centowego klobetazolu raz dziennie (przy utrzymaniu dawkowania). Jeśli do 
miesiąca nie będzie poprawy lub stan się pogorszy, można rozważyć zmniejsze-
nie dawki o 50% i dołożenie dwuprocentowego żelu z lidokainą miejscowo oraz 
leków przeciwbólowych systemowo (zgodnie z drabiną analgetyczną). Jeśli po 
dwóch tygodniach stan nie ulegnie poprawie, należy przerwać leczenie i spró-
bować wznowić za jakiś czas, zaczynając od połowy dawki należnej. Niektórym 
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pacjentom przynoszą ulgę chłodzące okłady lub zanurzanie dłoni i stóp w chłod-
nej wodzie. Należy unikać gorącej wody oraz ciasnego obuwia, stosować pian-
kowe wkładki i często zmieniać obuwie w celu zmiany punktu ucisku na stopę. 
Na otarcia zalecane są opatrunki hydrokoloidowe oraz kompresy alginianowe. 
Można nosić grube bawełniane skarpety i bawełniane rękawiczki. W przypad-
ku silnego rogowacenia pomocny jest nie tylko krem z mocznikiem, ale także 
5–10-procentowy kwas salicylowy. Niekiedy stosuje się krem z pięcioprocento-
wym fluorouracylem w celu złagodzenia stanu zapalnego. Istnieją ponadto do-
niesienia o skuteczności DMSO (dimetylosulfotlenek), witaminy B6, witaminy E, 
okładów z miodu, aloesu.

Tabela 2. Stopień zaawansowania HFS według CTCAE v. 4.0 

Stopień 0 
• brak zmian
Stopień 1 
• nieznaczne zmiany na powierzchni skóry (rumień, obrzęk lub hiperkeratoza) 
• brak bólu
Stopień 2
•  zmiany skórne (łuszczenie, pęcherze, krwawienia, obrzęk, hiperkeratoza), z towarzyszącym 

bólem 
•  ograniczenie w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: przygotowywanie 

posiłków, zakupy, sprzątanie, obsługa telefonu
Stopień 3
•  ciężkie zmiany skórne (łuszczenie, pęcherze, krwawienia, obrzęk, hiperkeratoza),  

z towarzyszącym bólem 
•  wyraźne ograniczenie w wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak: jedzenie, 

ubieranie się, mycie, korzystanie z toalety, wstawanie z łóżka, poruszanie się

Źródło: K. Sobańska, Z. Synowiec, K. Korzeniowska, M. Maćkowiak, R. Ramlau, E. Grześkowiak, Zespół 
erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej (PPE ang. palmoplantar erythrodysesthesia) w przebiegu leczenia 
sunitynibem – opis przypadku, „Farmacja Współczesna” 2015, t. 8, s. 1–7, https://www.akademiamedy-
cyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201503_Farmacja_008.pdf, dostęp: 11.09.2020.

Podsumowując, trzeba podkreślić, że rozpoznawanie i leczenie zmian skór-
nych w trakcie terapii onkologicznej nabiera coraz większego znaczenia w dobie 
rozwoju leków ukierunkowanych molekularnie. Wczesne powikłania są dobrze 
poznane, jednak należy zwrócić uwagę na reakcje późne, które mogą wystąpić 
nawet po wielu latach. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie dokładnego wy-
wiadu z pacjentem. Zdarza się bowiem, że pacjenci z epizodami onkologicznymi 
w przeszłości trafiają w pierwszej kolejności do naszych aptek.

Piśmiennictwo u autorki.

mgr farm. Anita Molenda
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Duszpasterstwo Farmaceutów 
Krakowskich  
zaprasza na spotkania 
w roku 2020/2021

Dlaczego istniejemy?
Spotykamy się, aby wzmacniać oraz pogłębiać naszą osobistą relację z Chry-

stusem.

Jak działamy?
•	 Rozwijamy życie duchowe.
•	 Tworzymy wspólnotę.
•	 Formujemy się.
•	 Jesteśmy apostołami w naszym środowisku.
•	 Towarzyszymy sobie wzajemnie w procesie wzrostu.

Co robimy?
 26 września 2020 – rozpoczęcie roku
 9–11 października 2020 – rekolekcje dla kobiet
 24 października 2020 – refleksja online
 7 listopada 2020 – refleksja nad filmem
 22 listopada 2020 – Uroczystość Chrystusa Króla
 12 grudnia 2020 – wigilia DFK
 3 stycznia 2021 – kolędowanie
 16 stycznia 2021 – konferencja
 30 stycznia 2021 – refleksja online
 13 lutego 2021 – spotkanie biblijne, adoracja
 27 lutego 2021 – refleksja online
 5–7 marca 2021 – rekolekcje dla kobiet
 17 kwietnia 2021 – refleksja nad filmem
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 8 maja 2021 – refleksja online
 koniec maja 2021 – pielgrzymka do Gruzji i Armenii
 12 czerwca 2021 – spotkanie popielgrzymkowe
 26 czerwca 2021 – wycieczka na zakończenie roku

Kontakt:
fb.com/duszpasterstwofarmaceutow
duszpfarmkrak@gmail.com

Naszym duszpasterzem jest o. Mariusz Kiełbasa ze zgromadzenia Księży Le-
gionistów Chrystusa. 

Gromadzimy się w Klubie będącym też miejscem spotkań dla około 150 osób, 
z którymi księża ze zgromadzenia Legioniści Chrystusa pracują w ramach ewan-
gelizacji. Są to grupy młodzieży, dzieci i dorosłych. Odbywają się tam także 
konferencje i spotkania z ciekawymi gośćmi. Powoli zaczyna brakować miejsca 
i możliwości organizowania częstszych spotkań. Dlatego powstała inicjatywa 
kupienia nowego, większego lokalu. Nowe miejsce zostało nazwane Dom Apo-
stołów.

O. Mariusz mówi:
Budujemy Dom Apostołów, ponieważ 

wierzymy, że pomoże on w wypełnieniu 
naszej misji. Bardziej jednak potrzebuje-
my ludzi niż budynków.   

Chrystus, będąc Bogiem, mógł sam 
dotrzeć do wszystkich ludzi. Jednak zde-
cydował się na uformowanie małej grupy 
uczniów – apostołów, którym poświęcił 

najwięcej czasu i uwagi. Poprzez nich oraz ich następców ogłosił Dobrą Nowinę 
całemu światu.

 Dlatego właśnie, wypełniając naszą misję, staramy się naśladować Chrystu-
sa, który: 
• wychodzi osobom na spotkanie;
• objawia im miłość swego serca;
• gromadzi ich razem i formuje jako apostołów, chrześcijańskich liderów;
• posyła ich i towarzyszy im we współpracy z Nim w ewangelizacji ludzi i społe-

czeństwa.
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Projekt budowy Domu Apostołów można wesprzeć:
1. Modlitwą
 „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J15,5). W dziele ewangelizacji może-

my zrobić wiele, ale jeżeli Bóg nie dotknie serc swoją łaską, nasze starania 
pozostaną bezowocne. Dlatego świadomi absolutnego priorytetu łaski nad 
naszymi działaniami, prosimy o modlitwę w intencji naszego dzieła.

2. Byciem apostołem 
 Jeśli czujesz, że Bóg wzywa Cię do dzielenia się Nim z innymi, jeśli czujesz 

w sobie pragnienie zrobienia czegoś, by rozszerzyć Boże Królestwo w świe-
cie – dołącz do nas, a pomożemy Ci w tym. 

3. Wykupieniem cegiełki
 Nie każdy może ofiarować swoje życie, aby formować apostołów. Ale wielu 

może dołączyć do naszej misji, wspierając nas finansowo. W ten sposób mo-
żemy wspólnie kontynuować dzieło ewangelizacji w świecie.

Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa
ul. Kopery 3, 30-218 Kraków
nr konta: 58124044321111001068362198
Bank Pekao SA

4. Zaproszeniem innych do projektu 
 Jeśli z jakiegoś powodu czujesz, że to dzieło jest Ci bliskie, zaproś swoich 

przyjaciół i znajomych, aby i oni do niego dołączyli. Razem wybudujmy Dom 
Apostołów.

Dołącz do nas J
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Pamiątkowa pocztówka ze Lwowa 

Dużą atrakcją dla mieszkańców Lwowa i nie tylko był Pasaż Mikolascha – wie-
lobranżowa galeria handlowo-usługowa. Mieściła się tutaj również apteka Pod 
Złotą Gwiazdą Piotra Mikolascha, w której pracowali także Jan Zeh i Ignacy 
Łukasiewicz. Nazwa pasażu pochodzi od nazwiska właściciela apteki. Apteka 
zlokalizowana była – i jest nadal – przy ul. Kopernika 1. Obecnie jest to Centralna 
Apteka nr 24. Poniżej zamieszczono pocztówkę obrazującą wejście do Pasażu 
Mikolascha od strony ul. Sienkiewicza w kierunku ul. Kopernika oraz rewers 
tejże, podstemplowany pieczęcią podłużną wspomnianej apteki. Na uwagę za-
sługuje fakt, że zaprezentowana pocztówka ma dużą wartość historyczną i sen-
tymentalną.

Lwów i okolice. Pasaż Mikolascha. Ser. I – No. 18 – Fot. Dr. Mikolasch 
Źródło: ze zbioru autorów. 
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Rewers – pieczęć podłużna: „Apteka Piotra Mikolascha Lwów”
Źródło: ze zbioru autorów.

Piśmiennictwo u autorów.

Bożena Sawicka-Wiśniewska
Ryszard Wiśniewski 

Lubisz grać w siatkówkę? Dołącz do nas!

Wspólna gra odbywa się w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Wieliczce, ul. Bogucka 2, w każdy wtorek w godzinach 19.30–21.30. 
Składy są mieszane – zapraszamy zarówno Panie, jak i Panów.

Szczegółowe informacje: tel. 530 253 353.
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Zygmunt Juliusz Arzt – aptekarz

Zygmunt Juliusz Arzt urodził się w 1892 roku. Był wyznania mojżeszowego. Stu-
diował farmację na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Dyplom magistra 
farmacji uzyskał na wspomnianej uczelni w czerwcu 1929 roku. Po ukończeniu 
studiów pracował w aptece spadkobierców Adolfa Braunsteina w dzielnicy 
Lwów-Zniesienie do 1937 roku. Jednocześnie w 1936 roku był zarządcą w ap-
tece Pod Srebrnym Orłem, zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 26 we Lwowie. 
Właścicielką apteki była Rozalia Kurzrock-Kronbergowa. Następnie podjął pracę 
w aptece spadkobierców Oskara Leiblingera w Krystynopolu, jako zarządzający 
nią w latach 1938–1939. Dalszych losów Zygmunta Juliusza Arzta po wybuchu 
drugiej wojny światowej nie ustalono.

Piśmiennictwo u autorów.

Bożena Sawicka-Wiśniewska
Ryszard Wiśniewski

Wznowiliśmy treningi piłki nożnej halowej dla farmaceutów!

Gdzie: Hala na os. Handlowym 4 w Nowej Hucie
Kiedy: każdy poniedziałek w godzinach 21.30–23.00
Czego potrzebujesz: buty „halówki”, strój sportowy i chęć zagra-

nia w piłkę
Kontakt: mgr farm. Tomasz Płatek, tel. 692 933 417 (lub Facebook)
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PRZED 75 LATY POLSKA PRASA FARMACEUTYCZNA PISAŁA...

„Od redakcji”. „Farmacja Polska” ukazuje się jako oficjalny organ Naczelnej 
Izby Aptekarskiej. Być może tytuł ten – zbyt wiele mówi, zbyt wiele pozwala 
oczekiwać. Ustalony został decyzją Zarządu Naczelnej Izby Aptekarskiej i ma 
być wyrazem całokształtu zagadnień i zainteresowań naszych. […] Jest […] „Far-
macja Polska” pismem nowym, ale obarczonym […] wieloletnią tradycją prasy 
farmaceutycznej. 

Farmacja śląska oczyszcza zawód z renegatów. Problem odniemczenia far-
macji śląskiej jest tak samo trudny jak odniemczenie wogóle całych naszych 
kresów zachodnich. Perfidny okupant tak zagmatwał sprawy narodowościowe 
na Śląsku, że potrzeba długiego czasu i wielkich wysiłków, aby rozstrzygnąć, 
sprawiedliwie, kto jest Polakiem, a kto niemcem. Specjalnie na naszym terenie 
zawodowym mamy kolosalne trudności w eliminowaniu elementów wrogich 
z zawodu aptekarskiego. Mimo tych trudności Okręgowa Izba Aptekarska 
w Katowicach konsekwentnie dąży do całkowitego oczyszczenia zawodu apte-
karskiego z renegatów, zaprzańców i zdrajców. Zawód aptekarski w odrodzonej 
Polsce demokratycznej nie będzie tolerował takich członków, którzy w zależno-
ści od koniunktury potrafią być Polakami, Niemcami czy Ukraińcami. 

Komunikat Nr 2. Naczelna Izba Aptekarska bezpośrednio lub za pośrednic-
twem Izb Okręgowych rozesłała odezwę do wszystkich aptek z prośbą o wpła-
cenie jednorazowej składki tysiączłotowej na cele organizacyjne Naczelnej Izby. 
Część aptek, a dominują wśród nich apteki małe, zgłosiła swój akces, a nawet 
są większe apteki, które nadesłały więcej, niż od nich proszono. Znaczniejsza 
jednak ilość aptek dotychczas składki nie uiściła. 

Komunikat nr 3. Każdy farmaceuta wykonywujący zawód, w myśl przepi-
sów ustawy o Izbach Aptekarskich, obowiązany jest należeć do Izby Aptekar-
skiej swego okręgu, to zn. na terenie którego zawód swój wykonuje. Okręgi 
Izb  Aptekarskich terytorialnie odpowiadają administracyjnemu podziałowi na 
województwa. 

Na odbudowę Warszawy. Na odbudowę Warszawy postanowili się opodat-
kować aptekarze wojew. śląsko-dąbrowskiego w wysokości 1% od obrotu jed-
norazowo.

„Farmacja Polska” z października 1945 roku.

Opracował dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
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