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Przedwiośnie
Widziałam dziś klucze ptaków,
Zwiastujące przedwiośnie, zapadające
W zarośla, w plątaninę krzaków;
Las pachniał, szmer niósł się po łące.

Oczarowany świat przedwiośniem,
Zroszony rosą, błyskał łyską;
Świergot po śnie zimowym,
Wchodził impetem w uroczysko.

Żółtą barwą śpiewały żonkile,
Wśród nich tulipany, czerwienią wtulone;
Przebiśniegi, kołyszące pierwsze motyle,
Główki śnieżyczek jaśniały zdziwione.

Świat śpieszył naprzeciw wiośnie,
Stanęłam na chwilę jak wryta;
Pierwiosnki wiatrem pachniały radośnie,
Czy zima już odeszła? Nie pytaj.

mgr Weronika Zarzycka
Mielno, 13.03.2014 r.
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Koleżanki i Koledzy!

W XXVIII Zjeździe Sprawozdawczym Środko-
wopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Ko-
szalinie uczestniczyło 48 farmaceutów na 87 upraw-
nionych magistrów farmacji (delegatów) co stanowi 
55%.

Frekwencja świadczy o zainteresowaniu się 
sprawami zawodu. Dziękuję wszystkim obecnym na 
Zjeździe za zaangażowanie i poczucie obowiązku.

Uczestnicy Zjazdu z dużym zainteresowaniem 
wysłuchali Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, 
który poruszył wiele istotnych spraw dotyczących 
aptekarstwa. Było to bardzo ciekawe wystąpienie. Gość Zjazdu dr Marek 
Janus podzielił się z nami problemami jakie występują w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Koszalinie.

W tym roku czeka nas jeszcze jeden Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - 
wydarzenie, którego będziemy świadkami raz na cztery lata. W tym czasie 
decydować się będzie przyszłość naszego samorządu.

W tym miejscu chciałabym zachęcić Koleżanki i Kolegów do zaangażowa-
nia się w pracę naszego samorządu i zajmowanie stanowisk w organach Izby.

Biegnie czas, gonią nas sprawy, problemy - pora zatrzymać się chociaż 
na chwilę, nabrać dystansu do siebie i tych problemów. Umożliwią nam 
to zbliżające się Święta Wielkiej Nocy.

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego upłyną Państwu w szczęściu 
i radości, w nadziei na poprawę sytuacji w naszych aptekach.

Prezes środkowopomorskiej OIA
mgr farm. Maria Mach

Apel do Koleżanek i Kolegów

Biuro Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie 
zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli i kierowników aptek o pisemne 
(e-mail) zgłaszanie w ciągu 7 dni wszystkich zmian w zatrudnieniu magistrów 
farmacji w aptece z podaniem dat rozpoczęcia lub zakończenia przez nich pracy, 
wymiaru czasu pracy oraz ewentualnych zmianach nazwisk i adresów zamiesz-
kania (art. 15 pkt. 3 Ustawy o izbach aptekarskich). Aktualne dane potrzebne 
są do ustalenia listy delegatów w rejonach w związku ze zbliżającymi się 
wyborami delegatów na VII kadencję ŚOIA w Koszalinie.
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Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego
Wszystkim Koleżankom i Kolegom
oraz Ich Rodzinom i Przyjaciołom

dużo zdrowia, sił i radości,
na każdy Wasz dzień,

który stanowi wielki dar dla potrzebujących

życzy

Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Maria Mach 

Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej
oraz Redakcja Biuletynu
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XXVIII Zjazd naszej Izby
21.02.2015 r.

Zjazd odbył się w Koszalinie w auli Katolickiego Gimnazjum przy 
pięknej słonecznej pogodzie. Miło było się spotkać w dużym gronie 
Koleżanek i Kolegów. Przybycie z Warszawy na nasz Zjazd pana preze-
sa Naczelnej Izby Aptekarskiej dr mgr farm. Grzegorza Kucharewicza 
stworzyło uroczysty nastrój. Gościliśmy także szereg innych znamie-
nitych gości, o czym dalej.

Miłym akcentem Zjazdu było wręczenie odznaczeń. Medal im. Bro- 
nisława Koskowskiego otrzymała z rąk prezesa NIA dr Grzegorza 
Kucharewicza, pani mgr farm. Anna Budkiewicz, a odznaczenie tytu-
łem MECENASA SAMORZĄDU APTEKARSKIEKGO PANI RADCA 
PRAWNY NASZEJ IZBY Ludwika Januchowska oraz dr farm. 
Jadwiga Brzezińska.

Prezes NIA dr Grzegorz Kucharewicz naświetlił obszernie wszystkie 
starania samorządu wokół uregulowań prawnych dotyczących spraw na-
szego zawodu. Trzeba mieć zaufanie do naszego samorządu. Tworzyć 
solidarne poparcie dla jego starań, które toczy się w walce z koncernami 
farmaceutycznymi, trzeba niedowierzać różnym wiadomościom z inter-
netu, tworzyć solidarną więź między aptekarzami w terenie, okazywać 
sobie wzajemną życzliwość i dzielić się prawdziwymi informacjami.

W przerwie obrad miło było spotkać się ze znajomymi i serdecznie 
ich powitać. Ciekawy wykład po obradach cieszył się zainteresowaniem, 
a dobry domowy obiad po obradach stanowił miły akcent końca 
Zjazdu.

Informacja o naszym Zjeździe ukazała się w Kronice telewizji Ko- 
szalińskiej w dniu 23.02.2015 r. Nasze problemy zawodowe referowała 
tam pani prezes, mgr farm. Maria Mach. Także w gazecie koszalińskiej 
„Miasto” ukazała się relacja z naszego Zjazdu Izby.
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Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz 
omówił zagrożenia dla aptekarstwa 

polskiego.

Dr Marek Janus, Honorowy Gość  Zjazdu,
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie.

Dyplomami „Mecenas Samorządu Aptekarskiego” uhonorowane zostały: 
mec. L. Januchowska, dr J. Brzezińska i mgr A. Budkiewicz.
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Prezydium XXVIII Zjazdu naszej Izby.

Honorowy Gość Zjazdu, mgr
Kazimierz Polecki – Wojewódzki 

Inspektor Farmaceutyczny, Szczecin.

Komisja Uchwał i Wniosków:
mgr Maria Weli Wegbe i mgr 

Wojciech Domino.

Komisja Uchwał i Wniosków:
mgr Marcin Fenert

i mgr Małgorzata Telega.
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Dyplom Mecenasa Samorządu Aptekarskiego przyznawany przez Naczelną Izbę Aptekarską.

Ziarnoplon wiosenny. Fot. R. Zarzycki
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XXVIII Zjazd naszej Izby
21.02.2015 r.

PROTOKół Z OBRAD XXVIII ZJAZDU
śRODKOWOPOMORSKIEJ OKRęGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 

W KOSZALINIE
W DNIU 21 LUTEGO 2015 r.

XXVIII Zjazd Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie odbył 
się w sobotę 21 lutego 2015 roku w auli Katolickiego Gimnazjum w Koszalinie przy 
ulicy Staszica 26.
Zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu
2. Wystąpienia zaproszonych gości
3. Wręczenie odznaczeń
4. Wybór przewodniczącego i sekretarzy Zjazdu
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Wybór komisji zjazdowych:

• Mandatowo-Skrutacyjnej
• Uchwał i Wniosków
• Regulaminowej

 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmo-
wania uchwał przez Komisję Mandatową

 8. Sprawozdania z działalności Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekar-
skiej w Koszalinie za okres od 01. 01. 2014 r. do 31.12.2014 r.

• Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA w Kosza-
linie.

• Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚOIA 
w Koszalinie.

• Sprawozdanie Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚOIA w Koszalinie.
• Sprawozdanie Skarbnika Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA w Koszalinie 

(wykonanie preliminarza za 2014 rok).
• Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIA w Koszalinie.

 9. Przedłożenie preliminarza na 2015 rok
10. Dyskusja nad pkt 7–8
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

• Zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA w Kosza-
linie.

• Zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej ŚIOA w Koszalinie.

• Zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego ŚOIA w Ko-
szalinie.

• Zatwierdzenia sprawozdania Skarbnika Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA 
w Koszalinie – wykonanie preliminarza budżetowego za 2014 rok.

• Zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIA w Kosza-
linie.
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• Zatwierdzenia bilansu za 2014 rok.
• Zatwierdzenia preliminarza na 2015 rok.

12. Sprawy różne.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie Zjazdu.

Zjazd otworzyła Prezes ŚOIA w Koszalinie mgr farmacji Maria Mach o godz. 10.30. 
Powitała przybyłych delegatów i gości Zjazdu:

• Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej - dr n. farm. Grzegorza Kucharewicza
• Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - 

mgr farm. Kazimierza Poleckiego.
• Kierowników Delegatury Inspekcji Farmaceutycznej w Słupsku – mgr farm. 

Ewę Idźkowską oraz Delegatury w Koszalinie mgr farm. Maję Nizio.
• Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie – dr Marka Janusa.
• Przedstawiciela Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku – 

dr Józefa Dobreckiego.
• Redaktor naczelną Biuletynu Farmacja Pomorza Środkowego – dr Jadwigę 

Brzezińską.
Następnie zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych w 2014 roku członków 

Środkowopomorskiej OIA w Koszalinie.
Prezes Maria Mach zapytała, kto z zaproszonych gości chciałby powiedzieć kilka 

słów. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Grze-
gorz Kucharewicz.

W swym wystąpieniu poinformował o staraniach, jakie podejmowali on i inni 
członkowie samorządu aptekarskiego w celu poprawy sytuacji polskich aptek. Były 
to m. in. list do premiera Tuska w sprawie dramatycznej sytuacji polskich aptek 
(bez odpowiedzi), apel do premier Ewy Kopacz (z dnia 9. października). W roku 
2014 nastąpił dalszy spadek marży za jedno opakowanie leku refundowanego – 
w wielu wypadkach nie pokrywa ona kosztów wydania, nastąpiły dalsze utrudnienia 
w dostępie do leków poprzez system dystrybucji bezpośredniej i limitowanie dostaw 
do aptek. NIA uruchomiła stronę internetową, gdzie aptekarze mogą zgłaszać braki 
leków (obecnie na liście jest ok. 200 produktów).

NIA przygotowała poprawkę do ustawy, która zagwarantuje dostęp do leków dla 
wszystkich hurtowni.

NIA podejmowała też działania w celu ograniczenia obrotu pozaaptecznego oraz 
działała w sprawach związanych z zakazem reklamy aptek (kilka wyroków Wojewódz-
kich Sądów Administracyjnych m. in. w sprawach uprawnień OIA do występowania 
przed sądami w sprawach o reklamę aptek).

Prezes Kucharewicz stwierdził, że przepisy antykoncentracyjne są nieefektywne 
(w wyniku zmian właścicielskich na skutek przekształceń w spółkach bardzo często 
dochodzi do przekroczenia 1% na terenie województwa) i że będzie w dalszym cią-
gu podejmował działania aby właścicielami aptek mogli być tylko aptekarze lub spół-
ki aptekarskie, jak ma to miejsce na Węgrzech. Prezes Kucharewicz poinformował też 
o licznych atakach środowisk lobbystycznych na samorząd aptekarski, podważających 
rolę samorządu jako reprezentanta zawodu aptekarskiego. Wspomniał o głębokich po-
działach w środowisku i zaapelował o udział w wyborach delegatów do OIA i na Zjazd 
Krajowy, apelował o jedność w środowisku i wspieranie działań Izb Aptekarskich.
Następnie głos zabrał dr Marek Janus – przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Koszalinie. Stwierdził, że wiele problemów łączy środowiska lekarskie i aptekarskie 
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(lobbing, problemy w realizacji niektórych ustaw).
Ad – 3

Medal prof. Bronisława Koskowskiego otrzymała 
• Mgr farm Anna Budkiewicz

Dr Jadwiga Brzezińska i mecenas Ludwika Januchowska otrzymały tytuł mecenasa 
samorządu aptekarskiego. Obie dziękowały serdecznie za to wyróżnienie. Mecenas 
Ludwika Januchowska pracuje dla Okręgowej Rady Aptekarskiej w Koszalinie od jej 
powstania.
Ad – 4
Prezes Maria Mach zaproponowała kandydaturę mgr Walkowiak Falender na funk-
cję przewodniczącej Zjazdu. Pani magister wyraziła zgodę. Jej kandydaturę zebrani 
poparli jednogłośnie. Na sekretarzy zaproponowano Agnieszkę Łomża i Justynę 
Korzelską. Obie wyraziły zgodę. W głosowaniu obie kandydatury uzyskały poparcie.
Następnie zebrani przyjęli porządek obrad (uchwała nr 1 – 48 głosów za).
Ad – 6 
Do komisji mandatowo-skrutacyjnej zaproponowano:

1. Mgr farm Małgorzatę Telega
2. Mgr farm Marcina Fenert

Do komisji uchwał i wniosków zaproponowano:
1. Mgr farm Marię Weli - Wegbe
2. Mgr farm Wojciecha Domino

Do komisji regulaminowej zaproponowano:
1. Mgr farm Jolantę Dahlke Miś
2. Mgr farm Mieczysława Marca

Wszystkie kandydatury zyskały aprobatę zebranych. 
Przewodnicząca Zjazdu zarządziła przerwę.

Obrady wznowiła przewodnicząca Maria Walkowiak-Falender. Zaproponowała 
by nie czytać wszystkich sprawozdań, które delegaci dostali pocztą. Propozycja ta 
została przyjęta. Z powodu nieobecności Skarbnika odczytała sprawozdanie 
Skarbnika Okręgowej Rady Aptekarskiej w Koszalinie za 2014 rok. Następnie mgr 
Anna Budkiewicz odczytała sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Komisja mandatowo-skrutacyjna podała, że na sali jest obecnych 48 delegatów 
na 87 wybranych - Zjazd jest prawomocny i uprawniony do podejmowania uchwał.

Następnie mgr Falender odczytała projekt preliminarza budżetowego na 2015 rok. 
Zaapelowała o regularne opłacanie składek.

Następnie komisja uchwał i wniosków przeprowadziła głosowania na projektami 
uchwał:

 1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Aptekarskiej 
(uchwała nr 2; 48 głosów za).

 2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej (uchwała nr 3; 48 głosów za).

 3. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
w Koszalinie (uchwała nr 4; 48 głosów za).

 4. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Skarbnika - wykonanie preliminarza 
budżetowego (uchwała nr 5; 48 głosów za).

 5. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
(uchwała nr 6; 48 głosów za).
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 6. W sprawie zatwierdzenia bilansu za 2014 rok (uchwała nr 7; 48 głosów za).
 7. W sprawie zatwierdzenia preliminarza na 2015 rok (uchwała nr 8; 48 

głosów za).
Przewodnicząca Zjazdu otworzyła dyskusję.

Mgr Jolanta Dahlke-Miś zabrała głos w sprawie ubiegania się przez Izby Aptekar-
skie o dotację celową na czynności administracyjne. Odpowiedział Prezes Kuchare-
wicz, że inicjatywa jest słuszna, ale szanse na uzyskanie takiej dotacji są niewielkie, 
a Ministerstwo Zdrowia wciąż obcina fundusze na działalność organów samorządu.

Mgr Walkowiak-Falender poruszyła kwestie odwróconego łańcucha dystrybucji. 
Magister Poleski dodał, że w procederze tym uczestniczy duży procent aptek a co-
fanie pozwoleń niewiele daje, bo aptekarze składają odwołania do GIF, co zawiesza 
całą procedurę. W toku kontroli stwierdza się często odsprzedaż leków z aptek do 
hurtowni i między aptekami, prowadzenie podwójnej księgowości. Poza tym w miej-
scu zamkniętej apteki otwierana jest nowa, z tym samym personelem i w tym samym 
lokalu. Stąd propozycja, aby zablokować takim osobom możliwość otwierania no-
wych aptek przez okres 3 lat. WIF powiadamia o procederze odwróconego łańcucha 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, prokuraturę i Okręgową Izbę 
Aptekarską.

Mgr Dahlke-Miś zaapelowała do zebranych o jedność środowiska i dbanie 
o własne interesy – refundowany odpis recepty lub możliwość wypisywania recept 
przez farmaceutów – tę możliwość dano pielęgniarkom. 

Potem poruszyła problem dyskryminacji małych i średnich izb aptekarskich 
przez duże izby. Zniesiono parytet, który gwarantował, że do NIA oprócz prezesów 
wszystkich OIA wchodzi po jednym członku każdej OIA. 

Magister Dariusz Tatara poruszył problem obowiązku posiadania przez apteki 
Farmakopei Polskiej w formie książkowej. Są już opracowania internetowe. Wniosek 
do NIA o zniesienie obowiązku posiadania FP przez każdą aptekę.

Prezes Grzegorz Kucharewicz poinformował o pracach nad zmianą ustawy 
o kształceniu ciągłym i sprzeciwie wobec wprowadzenia wymogu specjalizacji dla 
kierowników aptek. Poinformował także o uchwale podjętej przez Olsztyńską OIA 
o dostosowaniu obszarów działania Izb do województw co oznacza likwidację 
małych izb w tym naszej. 

Magister Domino podniósł problem kart ePRUF. 
Magister Polecki zaapelował do aptekarzy o wykonywanie zaleceń pokontrol-

nych.
Następnie Komisja Uchwał i Wniosków odczytała wnioski:

 1. Zjazd obliguje Prezesa NRA do podjęcia intensywnych działań zmierzają- 
cych do zmiany obowiązujących przepisów dotyczących ciągłych szkoleń 
farmaceutów tak, by znieść podział na punkty twarde i miękkie ( 48 gło-
sów za).

 2. Zjazd upoważnia Prezesa NRA do podjęcia działań w sprawie poprawy do-
stępności produktów leczniczych, z którymi aptekarze maja problem pod-
czas składania zamówień (48 głosów za).

 3. W związku ze znacznymi różnicami w cenach leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
– Zjazd upoważnia Prezesa NRA do podjęcia działań w celu zredukowania 
różnic cenowych (dotyczy leków ze 100% odpłatnością)(43 głosy za, 1 prze-
ciw, 4 wstrzymujące).
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W imieniu moich koleżanek emerytek bardzo serdecznie dziękuję za możli-
wość uczestniczenia w tak ważnym dla naszej Izby spotkaniu, jakim jest XXVIII 
Zjazd Sprawozdawczy. Chociaż nie jesteśmy aktywni zawodowo, jednak sprawy 
związane z aptekami, lekami, aptekarzami ciągle jeszcze nas interesują i dlatego 
tu jesteśmy.

Nasze koło emerytów maleje. Coraz trudniej zebrać całą grupę, z uwagi na 
liczne przeciwności losu, ot chociażby zła pogoda, kiepskie zdrowie, czy inne 
zdawać by się mogło młodym ludziom, błahe przeszkody. Jednak kiedy już 
dojdzie do spotkania, staramy się je wykorzystać w pełni i na miarę naszych 
możliwości. Bywamy całą grupa w teatrze, filharmonii i na koncertach w Hali 
Widowiskowo-Sportowej. Wiosną podziwiałyśmy piękno Ogrodów Hortulus 
w Dobrzycy niedaleko Koszalina. W listopadzie tradycyjnie odwiedziłyśmy 
groby naszych zmarłych koleżanek na koszalińskim cmentarzu, których 
niestety z każdym rokiem przybywa. Rok 2014 zakończyłyśmy uroczystym 
spotkaniem opłatkowym, z należną mu oprawą. Jestem pewna, że dla każdej 
z nas dużo trudniej byłoby wybrać się samej na koncert czy do teatru, a w 
grupie, wśród swoich jest prościej i łatwiej.

Możemy realizować te małe przyjemności dzięki życzliwej decyzji Rady, 
Delegatów i Pani Prezes Izby o dofinansowaniu skromnych, emeryckich 
budżetów, co pozwala nam spełniać nasze małe marzenia. W imieniu emerytów 
dziękuję.

mgr farm. Maria Terlecka

Emeryci dziękują

 4. Zjazd upoważnia NRA do zmiany przepisów obligujących apteki do posiada-
nia FP w wersji papierowej (47 za, 1 przeciw)

 5. Wniosek o zmianę parytetu w wyborach do NRA – aby w jej skład obli-
gatoryjnie wchodzili prezesi ORA oraz po jednym członku z każdej Izby 
(48 głosów za).

 6. Powrót do starego sposobu wyceny leków recepturowych – jedna taksa 
laborum dla jednej ilości ryczałtowej (48 głosów za).

 7. Wniosek aby NRA podjęła działania zmierzające do wprowadzenia obo- 
wiązku przekazywania na rzecz samorządu lekarskiego i aptekarskiego 
1% wpływu z emisji reklam leków bez recepty i dostępnych w obrocie poza-
aptecznym (48 głosów za).

 8. Wniosek o zniesienie ograniczenia do 2 kadencji dla Prezesów NRA i ORA 
– wprowadzenie możliwości sprawowania funkcji do 3 kadencji (46 głosów 
za, 2 wstrzymujące).

 9. Zjazd wyraża sprzeciw wobec uchwały Olsztyńskiej ORA w sprawie dostoso-
wania obszarów działania Izb Aptekarskich do terenu województw (48 gło-
sów za). Na tym protokół zakończono.

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Agnieszka Łomża
mgr farm. Justyna Korzelska

Przewodnicząca Zjazdu
mgr farm. Maria Walkowiak-Falender
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Odznaczenie pani
mgr Anny Budkiewicz
MEDALEM IM. BRONISłAWA KOSKOWSKIEGO

Pani mgr farm. Anna Bud-
kiewicz od początku swej pracy 
zawodowej udziela się aktywnie 
społecznie. Najpierw w Polskim 
Towarzystwie Farmaceutycznym, 
a obecnie od 1992 r. w samorzą-
dzie aptekarskim. Jej umiejętność 
kierowania zespołem, trafność 
oceny potrzeb i sytuacji, umie-
jętność wnikliwego ale i zdecy-
dowanego rozwiązywania prob-
lemów sprawia, że zawsze jest 
mile widziana w gremiach osób 
reprezentujących nasz zawód. 
Zrównoważona o dużej godno-
ści osobistej, pełna życzliwości 
i uprzejmości dla wszystkich, 
cieszy się ogólną sympatią i za-
ufaniem. Jej liczne zalety, a zara-
zem skromność i prostota w kontaktach z ludźmi, sprawiają, że jest bardzo 
ceniona i lubiana w środowisku farmaceutycznym. Dlatego też odznaczenie 
mgr farm. Anny Budkiewicz medalem im. Bronisława Koskowskiego przyjęli 
zebrani na naszym Zjeździe serdecznymi oklaskami.

Medal wręczył pan prezes NIA dr Grzegorz Kucharewicz, gratulując 
Jej odznaczenia i życząc dalszej owocnej pracy w samorządzie aptekar-
skim. W obecnej kadencji zajmuje ona stanowisko Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej naszej OIA w Koszalinie.

Naszą miłą panią Anię poprosiłam, aby z okazji odznaczenia zechciała 
opowiedzieć o swej drodze zawodowej i działalności społecznej w środowi-
sku farmaceutycznym. Przeczytajcie z sympatią i podziwem Jej relacje:.

Urodziłam się 31.07.1942 r. w Sokołowie Podlaskim. Dzieciństwo i wczes-
ną młodość spędziłam w Świebodzinie w woj. Zielonogórskim. W 1960 roku 
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zdałam egzamin maturalny i podjęłam studia na Wydziale Farmacji przy 
Akademii Medycznej w Poznaniu. Na IV roku studiów uzyskałam stypendium 
fundowane Zielonogórskiego Zarządu Aptek, wobec tego po ukończeniu stu-
diów skierowano mnie do pracy w aptece w Głogowie, a następnie przeniesiono 
do apteki w Kostrzynie nad Odrą.

Zarówno w aptece w Głogowie jak i w Kostrzyniu n.Odrą wiele się na-
uczyłam. Spotkałam się z życzliwością ze strony obu pań kierowniczek. Stały 
się dla mnie wzorcem w mojej dalszej pracy i łączą nas dotychczas serdeczne 
więzi przyjaźni. Ze względu na pracę mojego męża w 1968 r. przeniosłam się 
do Wrocławia, gdzie otrzymałam pracę w Hurtowni Wrocławskiego Zarządu 
Aptek na stanowisku kierownika magazynu C. D. Fas. (chemikalia, narkotyki, 
fasownia). Ze względów rodzinnych – (małe dziecko) nie mogłam pracować 
w aptece - gdyż obowiązywała tam praca zmianowa i dyżury nocne.

To było nowe doświadczenie w zawodzie. Nauczyłam się kierowania więk-
szym zespołem ludzi i mimo ciężkich warunków pracy - wspominam ten okres 
z sympatią. W roku 1973 znów ze względu na pracę męża zamieszkałam 
w Koszalinie. Ówczesny Dyrektor Koszalińskiego Zarządu Aptek mgr J. Kowal-
kiewicz powierzył mi zorganizowanie i uruchomienie nowej apteki w Koszalinie 
przy ulicy Łużyckiej. Włożyłam wiele wysiłku i zaangażowania, aby sprostać 
temu wyzwaniu. Apteka została otwarta w lutym 1974 r. Przepracowałam 
w niej na stanowisku kierownika 10 lat.

W sierpniu 1984 r. dyr. E. Łempicki przeniósł mnie do apteki przy Placu 
Bojowników, gdyż kierowniczka tej apteki mgr Staroniewicz odchodziła na 
emeryturę. Kiedy w latach 90-tych nastąpiła prywatyzacja aptek z wielką oba-
wą, czy podołam, kupiłam tę aptekę od „Cefarmu” w Szczecinie.

Przez 17 lat dużym zaangażowaniem i pomocą całej rodziny prowadziłam 
aptekę pod nazwą „Przy Ratuszu”, aż do przejścia na emeryturę i wydzierża-
wienia apteki w 2007 r. Przez cały okres mojej pracy przywiązywałam wielką 
wagę do doszkalania się. W 1975 r. uzyskałam II stopień specjalizacji. Zostałam 
Kierownikiem Specjalizacji i pomagałam kolegom w zdobywaniu specjalizacji 
I stopnia.

Po przyjściu do Koszalina zaangażowałam się w pracy na rzecz Polskiego 
Towarzystwa . Farmaceutycznego - pełniłam funkcję sekretarza PTFarm.

Na początku uczestniczyłam w tworzeniu Izb Aptekarskich, a następnie we-
szłam w skład Rady Aptekarskiej. Przez całe moje życie zawodowe starałam się 
godnie i rzetelnie reprezentować zawód aptekarza.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, z którymi 
współpracowałam. Bez Ich pomocy i zaangażowania nie otrzymałabym Medalu 
im. Bronisława Koskowskiego.
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Cieszę się, że otrzymałam ten medal w Koszalinie z rąk prezesa Naczelnej 
Rady Aptekarskiej dr n. farm. Grzegorza Kucharewicza.

Gratulujemy pani mgr farm. Annie Budkiewicz uhonorowania Jej Me-
dalem im. Bronisława Koskowskiego w uznaniu Jej zasług dla samorządu 
aptekarskiego oraz środowiska farmaceutycznego.

Odznaczenie pani
mecenas Ludwiki Januchowskiej
RADCY PRAWNEGO NASZEJ IZBY

Podczas Zjazdu naszej Izby 
w dniu 21 lutego 2015 r. odbyła się 
miła uroczystość uhonorowania pani 
radcy prawnego naszej Izby Ludwiki 
Januchowskiej godnością „MECE-
NASA SAMORZĄDU APTEKAR-
SKIEGO”. Ten honorowy tytuł został 
Jej przyznany przez Naczelną Radę 
Aptekarską w Warszawie w uznaniu 
wieloletniej, zaangażowanej pracy 
w prowadzeniu zagadnień prawnych 
naszej Izby.

Pani mec. Ludwika Januchowska 
od początku reaktywowania Środko-
wopomorskiej Okręgowej Izby Ap-
tekarskiej w Koszalinie pełni funk-
cję radcy prawnego Izby. Szczególną 
aktywnością i dużym doświadczeniem 
zawodowym wykazała się w okresie 
transformacji gospodarczej. Pilnym 
stało się przygotowanie materiałów, 
dokumentów, umów związanych 
z tworzeniem się aptek w różnych 
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formach prowadzenia działalności gospodarczej. Mec. Ludwika 
Januchowska udziela profesjonalnej pomocy prawnej na każdym etapie 
prowadzenia sprawy aż do rejestracji apteki w ewidencji działalności go-
spodarczej i KRS. Do chwili obecnej z dużym zaangażowaniem służy radą 
organom Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie 
i jej członkom. O przyznanie odznaczenia wystąpiła pani Prezes ORA 
mgr farm. Maria Mach.

Działalność pani mec. Ludwiki Januchowskiej jest bardzo odpowiedzialna. 
Wymaga dużej wiedzy prawniczej, nakładu pracy, umiejętności rozwiązywa-
nia trudnych problemów prawnych i podejmowania ważnych decyzji. Prezes 
Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie, dr n. farm. Grzegorz Kucharewicz, 
wręczając pani mec. Ludwice Januchowskiej plakietkę z wygrawerowanym 
tytułem honorowym odznaczenia, wyraził Jej wielkie uznanie i podzięko-
wanie za Jej wieloletni trud na rzecz samorządu aptekarskiego. Długie bra-
wa zgromadzonych na sali aptekarzy, uczestników Zjazdu, były wyrazem 
serdecznych gratulacji od całego środowiska farmaceutycznego regionu.

W podziękowaniu za odznaczenie pani mec. Ludwika Januchowska po-
wiedziała: „Jestem głęboko wzruszona otrzymaniem zaszczytnego odznacze-
nia nadanego mi przez Kapitułę Wyróżnienia Naczelnej Izby Aptekarskiej 
„MECENASA SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO”. Stanowi to dla mnie 
uwieńczenie 23 lat pracy na stanowisku radcy prawnego Środkowopomor-
skiej OIA w Koszalinie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do otrzy-
mania przeze mnie tego odznaczenia.

Dziękuję serdecznie wszystkim prezesom OIA w Koszalinie, z którymi 
współpracowałam przez kolejne lata: Panu mgr farm. Rajmundowi Zarzy-
ckiemu, pani mgr farm. Jolancie Dahlke-Miś, pani mgr farm. Marii Walko-
wiak-Falender, pani mgr farm. Marii Mach. Dziękuje im, że w stałym kon-
takcie ze mną zasilali mnie swoją radą, wiedzą i doświadczeniem fachowym. 
Dzięki temu mogłam zrozumieć specyfikę środowiska aptekarskiego. A to 
złożyło się w całości na dobre wyniki naszych zbiorowych wysiłków”.

Gratulujemy pani mec. Ludwice Januchowskiej wysokiego odznacze-
nia i cieszymy się, że możemy wyrazić Jej nasze uznanie, wdzięczność 
i przyjaźń.
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Odznaczenie pani dr n. farm.
Jadwigi Brzezińskiej
GODNOśCIĄ
„MECENASA SAMORZĄDU
APTEKARSKIEGO”

Prezez Naczelnej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Grzegorz Kucharewicz

wręczył odznaczenie
dr Jadwidze Brzezińskiej
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Zmiany w ustawie
Prawo Farmaceutyczne
Ustawą z 19 grudnia 2014 r. o zmia
nie ustawy Prawo farmaceutyczne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2015 poz. 28) zmienione zostały przepi
sy prawa farmaceutycznego.

Zmianie uległa definicja importu pro-
duktów leczniczych, obejmując rów-
nież produkty częściowo przetworzo-
ne. Zdefiniowane zostały również po-
jęcia substancji czynnej i pomocniczej, 
a także pojęcie inspekcji oraz kontroli 
przeprowadzanej przez inspekto-
rów ds. wytwarzania oraz ds. obrotu 
hurtowego. Do ustawy wprowadzono 
nowy rozdział - Pośrednictwo w obro-
cie hurtowym produktami leczniczy-
mi z wyłączeniem produktów lecz-
niczych weterynaryjnych (rozdział 
5a). Nowe przepisy rozszerzają zakres 
obowiązku rejestracyjnego również na 
podmioty, które jedynie pośredniczą 
podczas zawierania transakcji zakupu 
lub sprzedaży produktów leczniczych. 
Dotychczas obowiązek ten dotyczył 
jedynie hurtowni farmaceutycznej, 
składu konsygnacyjnego lub celnego. 
Zmienione zostały również przepisy 
dotyczące nadzoru nad działalnością 
podmiotów prowadzących dystrybucję 
hurtową. Każdy podmiot prowadzą-
cy przedmiotową działalność mający 
siedzibę albo miejsce zamieszkania 
w Polsce musi posiadać zezwolenie 
GIF. Zezwolenie musi zostać wydane 
w ciągu 90 dni od dnia złożenia wnio-
sku. Jednocześnie rozszerzony został 
katalog przesłanek uprawniających GIF 
do cofnięcia zezwolenia.
Wprowadzono również przepisy 
umożliwiające wstrzymanie obrotu pro-
duktami leczniczymi oraz substancja-

•

•

mi czynnymi, co do których istnieje 
podejrzenie, że zostały sfałszowane, 
a także że nie odpowiadają wymogom 
jakościowym.

Ważne zmiany dotyczące aptek:
Zakazano sprzedaży produktów 
leczniczych przez aptekę ogólnodo
stępną lub punkt apteczny – hur
towni farmaceutycznej, innej aptece 
ogólnodostępnej lub innemu punkto
wi aptecznemu (art. 86a. Pr. farm).
Zezwolono na zwrot produktów 
leczniczych lub wyrobów medycz
nych, które posiadają wady jakościo
we wynikające z niewłaściwego ich 
wydania lub sfałszowania produktu 
leczniczego (art. 96 ust. 6).
Organ nie wydaje zezwolenia na 
prowadzenie apteki, jeżeli podmiot 
prowadzi lub wystąpił z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej lub zajmuje 
się pośrednictwem w obrocie pro
duktami leczniczymi (art. 99 ust. 3 
pkt 1). W przypadku, gdy występu-
jącym o zezwolenie na prowadzenie 
apteki jest lekarz lub lekarz dentysta, 
zezwolenie wydaje się, jeżeli wy-
stępujący przedstawi oświadczenie 
o niewykonywaniu zawodu lekarza 
(art. 99 ust. 4b). Ponadto, podmioty 
występujące o zezwolenie na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej muszą 
posiadać i dołączyć do wniosku opinię 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lo-
kalu zgodnie z odrębnymi przepisami 
(art. do art. 100 ust. 2 pkt 4).
Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny odmówi udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostęp-
nej, gdy wnioskodawcy w okresie 3 lat 

•

•

•

•
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przed dniem złożenia wniosku cof
nięto zezwolenie na wytwarzanie 
bądź import produktów leczni
czych lub produktów leczniczych 
weterynaryjnych, prowadzenie 
apteki lub hurtowni farmaceu-
tycznej, a także gdy wnioskodawca 
w okresie 3 lat przed dniem zło-
żenia wniosku został skreślony 
z Krajowego Rejestru Po
średników w Obrocie Produkta
mi Leczniczymi bądź prowadzi lub 
wystąpił z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na wytwarzanie lub im
port produktów leczniczych albo 
produktów leczniczych weteryna
ryjnych czy prowadzenie hurtow
ni lub zajmuje się pośrednictwem 
w obrocie produktami leczniczymi 
(art. 101 pkt. 2 i 3). Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny będzie 
mógł cofnąć zezwolenie, jeżeli:
apteka prowadzi sprzedaż produk
tów leczniczych hurtowni farma
ceutycznej, innej aptece ogólno
dostępnej lub punktowi aptecz
nemu
apteka prowadzi sprzedaż wysyłko
wą produktów leczniczych wydawa
nych bez przepisu lekarza bez dokona
nia zgłoszenia (o którym mowa w art. 
68 ust. 3c)
apteka prowadzi sprzedaż wysył
kową produktów leczniczych wy
dawanych z przepisu lekarza lub 
stosowanych wyłącznie w leczni
ctwie zamkniętym (art. 103 ust. 2 
pkt. 6-8).

Za zmianę zezwolenia lub jego 
przedłużenie w przypadku wydania 
zezwolenia na czas ograniczony pobie-
ra się opłatę w wysokości 20% pięcio-
krotnego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, które od stycznia wynosi 
1750,00 zł (art. 105 ust. 2).
Ustawa weszła w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia, tj. 8 lutego 
2015 r.

•

•

•

Wyjątek stanowią:
art. 42 ust. 1 pkt 14: „1. Do obowiąz-
ków wytwórcy lub importera pro-
duktów leczniczych należy:
14) tworzenie i zarządzanie syste-
mem baz, w którym są zawarte in-
formacje dotyczące zabezpieczeń 
umożliwiających weryfikację auten-
tyczności i identyfikacji produktów 
leczniczych, zgodnie z wymogami 
określonymi w aktach delegowanych 
przyjętych na podstawie art. 54a ust. 2 
dyrektywy 2001/83/WE”
art. 42a ust. 1: „Zabezpiecze-
nia, o których mowa w art. 54 lit. 
o dyrektywy 2001/83/WE, nie mogą 
być usuwane, zmieniane lub zakry-
wane całkowicie lub częściowo, chy-
ba że są spełnione łącznie następujące 
warunki:

1) przed całkowitym lub częściowym 
usunięciem, zmianą lub zakryciem 
zabezpieczeń wytwórca upewnił się, 
że produkt jest autentyczny i niena-
ruszony

2) wytwórca spełnia wymagania okre-
ślone w art. 54 lit. o dyrektywy 
2001/83/ WE przez zastępowa-
nie zabezpieczeń równoważny-
mi zabezpieczeniami pod wzglę-
dem możliwości weryfikacji auten-
tyczności, identyfikacji i wskazania 
na na ruszenie opakowania w przy-
padku próby ich usunięcia

3) wytwórca dokonuje zastąpienia za-
bezpieczenia bez otwierania opako-
wania bezpośredniego

4) zastępowanie zabezpieczeń jest 
przeprowadzane przez wytwór-
cę zgodnie z wymaganiami Dobrej 
Praktyki Wytwarzania”

art. 48 ust. 2A: „W przypadku pro-
duktów leczniczych przeznaczo-
nych do wprowadzenia do obrotu w 
państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

•

•

•

•
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o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, Osoba Wykwalifikowana zapew-
nia, że zabezpieczenia, o których mowa 
w art. 54 lit. o dyrektywy 2001/83/WE, 
zostały umieszczone na opakowaniu”
art. 73e pkt 1 lit. D: „Do obowiąz-
ków pośrednika w obrocie produktami 
leczniczymi należy:
1) pośredniczenie wyłącznie w transak-
cjach kupna i sprzedaży:
d) produktów leczniczych, dla których 
otrzymał potwierdzenie sprawdzenia 
zabezpieczeń, o których mowa w art. 
54 lit. o dyrektywy 2001/83/WE”
art. 78 ust. 1 pkt 9: ..Sprawdzanie 
zabezpieczeń, o których mowa 
w art. 54 lit. o dyrektywy 2001/83/
WE, znajdujących się na opako-
waniach produktów leczniczych, 
w celu weryfikacji autentyczności 
produktów leczniczych oraz iden-
tyfikacji opakowań zewnętrznych”, 
które wchodzą w życie po upływie 
3 lat od dnia opublikowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 
54a ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspól-
notowego kodeksu odnoszącego się 

•

•

do produktów leczniczych stosowa-
nych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 
z 28.11.2001, str. 67, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 13, t. 27, str. 69), tj. rozpo-
rządzeń do niniejszej ustawy.
Ponadto do wyjątków należą:
art. 51 c ust. 2 rozdziału 3a „Wy-
twarzanie, import i dystrybucja sub-
stancji czynnej”: „Krajowy Rejestr 
Wytwórców, Importerów oraz Dys-
trybutorów Substancji Czynnych jest 
prowadzony w systemie teleinforma-
tycznym”.
art. 73a ust. 3 rozdziału 5a „Pośred-
nictwo w obrocie produktami leczni-
czymi, z wyłączeniem produktów lecz-
niczych weterynaryjnych”: „Krajowy 
Rejestr Pośredników w Obrocie Pro-
duktami Leczniczymi prowadzi Główny 
Inspektor Farmaceutyczny w systemie 
teleinformatycznym” wchodzące w ży-
cie 1 stycznia 2017 r.

Krystian Szulc
Radca prawny

śląskiej Izby Aptekarskiej

•

•

(przedruk z biuletynu Pomorsko-Kujawskiej OIA nr 129/2015)
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Kwalifikacje kierowników aptek
Stanowisko

Naczelnej Rady Aptekarskiej 
w sprawie kwalifikacji zawodowych

kierowników zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych
Nr VI/13/2014 z 24 października 2014 r.

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 9 oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1429) 
Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

W związku z pismem Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 września 2014 r., przeka-
zanym do wiadomości Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz pismem Dyrektora Depar-
tamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia z dnia 30 września 
2014 r. (MZ-NS-ZM-079-13/ MSO/14), Naczelna Rada Aptekarska opowiada się za 
utrzymaniem:

1) zasady wynikającej z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z. późn. zm.), zgodnie 
z którą kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być osoba posiadająca co 
najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przy-
padku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej oraz;

2) zasady, że kursy odbywane w ramach specjalizacji są jedną z form szkolenia 
ciągłego, do którego farmaceuta zobowiązany jest na podstawie art. 89e ust. 1 
ustawy Prawo farmaceutyczne.

Naczelna Rada Aptekarska opowiada się również za zmianą obowiązującego pra-
wa, w szczególności w zakresie:

1) rozszerzenia specjalizacji uprawniających do pełnienia funkcji kierownika 
apteki ogólnodostępnej w taki sposób, aby obok specjalizacji w zakresie far-
macji aptecznej, specjalizacją uprawniającą do pełnienia tej funkcji była rów-
nież specjalizacja kliniczna, farmakologiczna i szpitalna (art. 88 ust. 2 ustawy 
Prawo farmaceutyczne);

2) naliczania punktów edukacyjnych dla farmaceutów w ramach odbywanego 
przez nich szkolenia ciągłego w taki sposób, aby ujednolicić je z naliczaniem 
punktów związanych ze szkoleniem ciągłym, odbywanym przez osoby repre-
zentujące inne zawody medyczne.

Pomimo, że Naczelna Rada Aptekarska popiera dążenie każdego farmaceuty 
do rozszerzania swojej wiedzy, w tym również poprzez uzyskiwanie specjalizacji, 
to w obecnej, bardzo trudnej i złożonej sytuacji prawnej i gospodarczej aptek ogólno-
dostępnych, w szczególności aptek indywidualnych - opowiada się za utrzymaniem 
zawodu farmaceuty, obecnie funkcjonujących rozwiązań w tym zakresie. Elementem 
przemawiającym za utrzymaniem dotychczasowej zasady jest również utrzymanie 
jednolitych reguł obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej. Za nie-
wskazane Naczelna Rada Aptekarska uważa nakładanie na farmaceutów polskich 
dużo wyższych wymagań niż obowiązujące, w tym zakresie w innych państwach 
Unii Europejskiej.
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Przyjęty w Polsce sposób kształcenia farmaceutów przewiduje, że większość 
umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika apteki, nabywana jest 
już w trackie studiów na wydziale farmacji. Ustawa o izbach aptekarskich stanowiąc, 
że wykonywanie zawodu farmaceuty obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych, 
do usług tych zalicza również kierowanie apteką, punktem aptecznym, działem far-
macji szpitalnej lub hurtownią farmaceutyczną (art. 2a ust. 1 pkt 8 ustawy o izbach 
aptekarskich). W związku z powyższym, Naczelna Rada Aptekarska, uznając odbywa-
nie specjalizacji przez farmaceutę za bardzo istotne dla indywidualnego rozwoju wie-
dzy fachowej farmaceuty, w tym również z punktu widzenia pełnienia przez niego 
funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, za konieczne uważa połączenie wiedzy 
zdobytej na studiach i w ramach szkolenia ciągłego, z wiedzą praktyczną, która może 
być nabyta jedynie poprzez pracę w aptece.

Naczelna Rada Aptekarska, uznając odbywanie specjalizacji za bardzo istotne 
z uwagi na indywidualny rozwój farmaceuty, na obecnym etapie opowiada się, 
aby specjalizacja warunkowała pełnienie funkcji kierownika tak jak dotychczas przy 
założeniu, że w sytuacji gdy farmaceuta posiada specjalizację wymagany dla pełnie-
nia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej staż pracy wynosi 3 lata, a w przypad-
ku braku specjalizacji niezbędnej do pełnienia funkcji kierownika apteki jest 5-letni 
staż pracy.

Nie bez znaczenia dla zajmowanego przez Naczelną Radę Aptekarską stanowiska 
ma również fakt:

• ograniczonego dostępu farmaceutów do specjalizacji,
• obciążenia farmaceutów całością kosztów związanych z odbywaniem specjali-

zacji bez możliwości dofinansowania części kosztów z budżetu państwa,
• braku przepisów umożliwiających odbywanie specjalizacji w ramach tzw. 

rezydentury na wzór specjalizacji lekarskich,
• braku wpływu organów samorządowych powołanych z mocy ustawy zasad- 

niczej do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu na 
opracowanie i aktualizację programu specjalizacji. Powierzając akredytowanym 
jednostkom szkolącym prowadzenie szkolenia odbywanego w ramach spe- 
cjalizacji, aptekarze powinni współdecydować o zasadach, przebiegu i treści 
szkoleń specjalizacyjnych oraz być podmiotem właściwym do organizacji 
i przeprowadzania innych szkoleń realizowanych w ramach szkoleń ciągłych. 
Samorząd zawodowy zawodu farmaceuty, jako zobowiązany do sprawowania 
pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu musi, tak jak i po-
zostałe samorządy zawodów medycznych, mieć prawo do przeprowadzania 
szkolenia i decydowania o jego zakresie,

• stabilności prawa w tym zakresie. Obowiązujące przepisy są niezmienne od 
10 lat i farmaceuci, mając zaufanie do obowiązującego prawa, wiedzą, że 
kwalifikacje niezbędne do kierowania apteką nabywa się w ramach szkolenia 
ciągłego, w tym w ramach zdobywania specjalizacji, a także poprzez pracę 
w aptece trwającą odpowiednio 3 lata gdy farmaceuta posiada tytuł specjalisty 
oraz 5 lat w pozostałych przypadkach.

Naczelna Rada Aptekarska, uznając za bardzo istotne kształcenie farmaceutów 
w ramach szkolenia specjalizacyjnego, uważa, że podnoszenie poziomu usług far-
maceutycznych jest nie do osiągnięcia bez rozwiązania następujących problemów 
aptekarstwa polskiego:
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• wyeliminowania obrotu produktami leczniczymi poza aptekami wprowa- 
dzenia zasady „apteka dla aptekarza”

• wprowadzenia zasady demografii i geografii przy wydawaniu zezwoleń;
• wprowadzenia dodatkowej odpłatności za sprawowanie opieki farmaceu- 

tycznej przez aptekę ogólnodostępną oraz powierzenie tej opieki farmaceutom 
z tytułem specjalisty w zakresie zgodnym z odbytą przez nich specjalizacją;

• wzmacniania pozycji kierownika apteki jako osoby samodzielnie odpowie-
dzialnej za merytoryczne prowadzenie apteki, niezależnej od przedsiębiorcy 
- właściciela apteki;

• nadania aptece roli jedynego podmiotu właściwego do obrotu produktem 
leczniczym na poziomie detalu.

• przekształcenia punktów aptecznych w apteki ogólnodostępne typu wiejskie-
go, w których osobą odpowiedzialną za prowadzenia apteki byłby magister 
farmacji;

• przywrócenia technikowi farmaceutycznemu jego właściwej funkcji w zakresie 
realizacji usług farmaceutycznych jako osoby wykonującej te usługi pod nad-
zorem farmaceuty.

Podniesienie poziomu usług farmaceutycznych nie zostanie osiągnięte poprzez 
nałożenie na farmaceutę obowiązku specjalizacji. Cel ten można osiągnąć jedynie 
w drodze stworzenia farmaceutom warunków umożliwiających wdrażanie wiedzy 
i umiejętności, które zdobyte zostały w trakcie pięcioletniej nauki, zakończonej 
w jedenastym semestrze praktyką zawodową w aptece, nauki, która po zakończeniu 
studiów weryfikowana jest poprzez nałożony na farmaceutę obowiązek szkolenia 
ciągłego, w skład którego wchodzi szkolenie polegające na odbywaniu specjalizacji.

dr n. farm. TADEUSZ BĄBELEK
Sekretarz NRA

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes NRA

Warszawa, 30 września 2014 r.

dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul. Długa 16
00238 Warszawa

W związku z wpływającymi do Ministerstwa Zdrowia wnioskami w sprawie do-
konania zmiany przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutycz-
ne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), odnoszących się do kwalifikacji 
kierownika apteki, polegającej na wprowadzeniu obowiązku posiadania przez kie-
rownika apteki specjalizacji w określonej dziedzinie farmacji, Departament Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie zasadności wpro-
wadzenia zmiany w tym zakresie.
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Aktualnie art. 88 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż kierownikiem apteki może być 
farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w ap-
tece lub 3-letni staż pracy w aptece w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu 
farmacji aptecznej. Natomiast wpływające do resortu propozycje dotyczą nałożenia 
na kierowników aptek obowiązku posiadania 3-letniego stażu pracy w aptece oraz 
specjalizacji:

• w dziedzinie farmacji aptecznej w przypadku kierowników aptek ogólnodo-
stępnych;

• w dziedzinach: farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej, 
w przypadku kierowników aptek szpitalnych.

W opinii Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzenie ww. zmia-
ny może mieć pozytywny wpływ na podniesienie jakości wykonywanych w aptece 
usług farmaceutycznych oraz zainteresowanie kształceniem specjalizacyjnym w śro-
dowisku farmaceutów.

JOLANTA ORłOWSKAHEITZMAN
Dyrektor Departamentu 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Ministerstwie zdrowia

25 września 2014 r.

Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

Uprzejmie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. Komisja 
Akredytacyjna powołana zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 
2003 r. w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków 
jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji 
dla farmaceutów (Dz. Urz. Min. Zdrów. Nr. 12, poz. 110 z późn. zm.) podjęła uchwa-
łę dotyczącą przywrócenia obowiązku posiadania specjalizacji przez kierowników 
aptek ogólnodostępnych oraz kierowników aptek szpitalnych.

Obowiązujące na dzień dzisiejszy prawne regulacje zakładają, że „podmiot pro-
wadzący aptekę” powinien zatrudnić osobę odpowiedzialną za jej prowadzenie, speł-
niającą wymogi podane w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne, dającą 
rękojmię należytego jej prowadzenia. Zgodnie z przywołaną podstawą prawną kie-
rownikiem apteki ogólnodostępnej może być: farmaceuta, który musi posiadać co 
najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w przypadku posiadania 
specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Brak legalnej definicji „rękojmi należytego 
prowadzenia apteki” skutkuje odwołaniem się do orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 roku, w którym wskazano, 
iż zapis rękojmi utożsamiany jest z funkcją kierownika apteki. Osoby te powinny 
charakteryzować się dużą wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym wykonywanie 
zadań, w tym o charakterze administracyjnym i nadzorczym. Od kierownika oczeku-
je się zapewnienia najwyższej jakość udzielanej usługi farmaceutycznej oraz nadzoru 
nad bezpieczną farmakoterapią z rozpoznaniem problemów lekowych pacjentów.
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Ustawodawca jednak nie podaje w jaki sposób można zweryfikować doświad-
czenie i wiedzę, ponieważ jedynymi dokumentami jakimi farmaceuta posługuje się 
przy obejmowaniu stanowiska kierownika apteki, w świetle przepisów prawa far-
maceutycznego są: Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ), Dyplom potwierdzający 
ukończenie studiów na kierunku farmacja oraz potwierdzenie pięcioletniego czasu 
pracy w aptece.

Możliwość łatwego uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki przez różnych 
przedsiębiorców oraz osoby fizyczne, w tym brak włączenia apteki do podmiotów 
leczniczych, prowadzi do sytuacji, w której kierownik apteki nadzorowany jest przez 
osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego, tzw. „managera”, stając się 
„figurantem” a nie osobą zarządzającą w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Pomijając ubogi zakres dokumentacji wymagany do objęcia stanowiska kierow-
nika apteki, należy z całą stanowczością wskazać, iż sprawowanie funkcji kierownika 
jest odpowiedzialnym zadaniem. Osoba obejmująca tą funkcję powinna charaktery-
zować się doświadczeniem pomocnym w podejmowaniu wielu decyzji, jak również 
odwagą w odmowie prowadzenia działalności niezgodnie z obowiązującymi prze-
pisami lub z wykorzystaniem luk w obowiązującym ustawodawstwie. Środowisko 
aptekarskie jest zniechęcone obecnymi zmianami, umożliwiającymi prowadzenie 
działalności przez tzw. „sieci”. Pomimo zakazu łączenia działalności hurtowni z ap-
teką, powstają konfiguracje, w świetle obowiązujących przepisów, które umożliwia-
ją prowadzenie apteki przez podmioty posiadające powiązania z hurtowniami lub 
producentami. Wprowadzone działania marketingowe nie zmierzają do poprawy 
bezpieczeństwa stosowanych leków, lecz do konieczności sprzedania większego opa-
kowania lub dodatkowej suplementacji witaminowej, w celu uzyskania odpowiedniej 
premii. Przywoływanie zasad wpisanych w Kodeks Aptekarski nie zawsze znajduje 
aprobatę w codziennej pracy. Model wypracowany w większości aptek w Polsce to je-
den magister farmacji oraz kilku techników farmaceutycznych, którzy nie mogą gwa-
rantować bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii. W art. 88 ust. 5, enumeratywnie 
wymieniono zadania przypisane kierownikowi apteki związane z organizacją pracy 
w aptece, sporządzaniem leków recepturowych, prowadzeniem ewidencji zatrudnio-
nych osób, nadzorowaniem wstrzymania i wycofania produktów nie spełniających 
wymagań jakościowych, zakupem produktów leczniczych w hurtowniach farmaceu-
tycznych, wyłącznym reprezentowanie apteki względem podmiotu zobowiązanego 
do finansowania świadczeń ze środków publicznych w zakresie zadań realizowanych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
Również do obowiązku kierownika apteki należy zapewnienie nabycia leku, którego 
pacjent nie otrzymał w aptece, w terminie późniejszym uzgodnionym z pacjentem, 
oraz możliwość sporządzenia w aptece recepty farmaceutycznej w przypadkach, 
o których mowa w art. 96 ust. 2 i 3.

Pomimo, że przepisy ustawy UPF nie precyzują szczególnych zadań i zasad od-
powiedzialności za prowadzoną w aptece opiekę farmaceutyczną wpisaną w zadania 
farmaceuty w ustawie o Izbach Aptekarskich, jednak intuicyjnie, biorąc pod uwagę, 
iż kierownik apteki sprawuje nadzór nad wszystkimi czynnościami w aptece, również 
i ta odpowiedzialność spoczywa na kierowniku apteki.

Przytoczone zapisy w cytowanych ustawach nie dają jednak odpowiedzi w jaki 
sposób można weryfikować wiedzę i predyspozycje osób na stanowiska kierownicze 
w aptekach. Jednak nałożenie obowiązku posiadania specjalizacji przez kierowni-
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ka apteki oraz jego aktywne uczestniczenie w szkoleniach ciągłych organizowanych 
przez akredytowane Jednostki Szkoleniowe może być dopełnieniem gwarancji za-
pewnienia właściwej wiedzy niezbędnej do pełnienia tak ważnej funkcji. Koniecz-
ność współpracy nie tylko z pracownikami apteki, lecz również z innymi człon-
kami zawodów medycznych, wymaga aby osoby zajmujące stanowiska kierownicze 
legitymowały się wiedzą pogłębiającą zaufanie społeczne, stawiając dobro pacjenta 
ponad interesy własnej grupy zawodowej.

Uniwersytety kształcą lekarzy, lekarzy stomatologów, magistrów pielęgniar
stwa, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych. Jednak tylko farmaceuci nie 
pozyskali aprobaty w konstruowanych przepisach do konieczności wymagania 
w poszczególnych szczeblach awansów  posiadania specjalizacji. Wydaje się, że 
narastające problemy w środowisku farmaceutów oraz brak zrozumienia ciężaru 
jaki spoczywa na osobach mających bezpośredni kontakt z pacjentem prowadzi 
do sterowania aptekarzami, wykorzystując ich jako sprzedawców towarów i usług 
a nie postrzegania tej grupy zawodowej jako fachowych osób w łańcuchu bez
piecznej farmakoterapii.

Przeprowadzona krótka analiza stanu prawnego zapisów dotyczących funkcji 
kierownika apteki prowadzi do konieczność wdrożenia procedowania zmian w zapi-
sie art. 88 ust. 2 Ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Z obecnego zapisu:
2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust I, który ma co 

najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku, 
gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. na

2.  Kierownikiem  apteki  ogólnodostępnej  może  być  farmaceuta,  o  którym  mowa 
w ust, 1, który ma co najmniej 3-letni staż pracy w aptece,  i posiada specjali-
zację z zakresu farmacji aptecznej, a w przypadku kierownika apteki szpitalnej 
z farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej.

W odniesieniu do kwestii finansowania szkoleń specjalizacyjnych nie tylko 
w dziedzinie farmacji aptecznej, należy przytoczyć zapis artykułu 89 ust. 3, w którym 
wskazano iż „farmaceuta wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 3, oraz za postępowanie egzaminacyjne i za kursy w szkoleniu 
ciągłym”.

Przywołany zapis nie gwarantuje farmaceutom równego traktowania w odniesie-
niu do innych zawodów medycznych.

prof. dr hab. JANUSZ PLUTA
Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej

Do wiadomości:

Naczelna Rada Aptekarska
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
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Dawne leki
Napth: Vitriol. (Naphtha Vitrioli) - eter, syn. 

Aether sulphuricus
Wprowadzony do lecznictwa pod koniec 

XVIII w., jako środek rozkurczowy miał po-
prawiać trawienie, działać wiatropędnie i żół-
ciopędnie (w kamicy żółciowej), znalazł też 
zastosowanie w chorobach zakaźnych, a także 
w bólach głowy i „całym szeregu przypadłości 
spoczywających na tle histeryi”1. Był znanym 
środkiem trzeźwiącym stosowanym w omdle-
niach. W 1846 r. amerykański dentysta Wiliam 
Morton po raz pierwszy użył eteru do znieczu-
lenia zabiegu chirurgicznego.

Tinc.  Ratanhae (Tinctura Ratanhae) - na-
lewka z ratanii (napis na naczyniu słabo wi-
doczny)

Surowiec: Radix Ratanhiae - korzeń rata-
nii, czyli pastwinu trójpręcikowego - Krame-
ria triandra Ruiz et Pavon, krzewu rosnącego 
w Andach Boliwijskich i Peruwiańskich, gdzie 
tubylcy wykorzystywali jego właściwości ścią-
gające i przeciwbakteryjne do wyrobu proszków 
do zębów i wody do ust. W Europie od XVI w. 
stosuje sie go ponadto w biegunkach, nieżytach 
błony śluzowej, hemoroidach i odmrożeniach.

Naczynia ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ 
CM, 1 poł. XIX w.: ryc. 1 (nr inw. 5016), zakup 
muzeum w 1967 r.; ryc. 2 (nr inw. 4210), dar 
Apteki Społecznej nr 45 w Izbicy Kujawskiej, 
przekazany w 1958 r.

Iwona Dymarczyk

1 B. Schuchardt, L. Posner, Farmakologia, tłum. J. Wyrzy-
kowski, Warszawa 1874, t.2, s. 229.
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Informacja
W dniu 21.01.2015 r. na Uniwer-

sytecie Trzeciego Wieku w Kosza-
linie odbył się wykład mgr Emilii 
Chłopek Olkuskiej na temat „Poży-
wienie a leki”, „Wpływ żywności na 
efekt działania leków”. Wykładu wy-
słuchało około 450 słuchaczy.

Po wykładzie przekazano infor-
macje o wydanej książce pt. „Poży-
wienie a leki”.

Książka uzyskała bardzo pozy-
tywne recenzje.

Temat ten był poruszony pod 
koniec ub. roku w gazecie BEZ RE-
CEPTY oraz  w czasopiśmie SENS.

Farmaceuci walczą
Apteka kojarzy nam się z oazą 

ciszy i spokoju. Bo też skupienia 
trzeba, by wydać pacjentowi leki 
zgodnie z receptą. Tu pomyłka farmaceuty może mieć o wiele groźniejsze 
skutki, niż zakup źle dobranych butów.

Ten spokój to tylko pozory. W środowisku farmaceutów i właścicieli aptek 
wrze. Powodem jest powszechna komercjalizacja każdego przejawu naszego 
życia - także funkcjonowania aptek i dystrybucji leków. O tym najwięcej i naj-
goręcej mówiono podczas XXVIII Zjazdu Środkowopomorskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Koszalinie, jaki miał miejsce 21 lutego br.

Kilkudziesięciu delegatów zjechało do Koszalina z całego regionu, bowiem 
ŚOIA obejmuje dawne województwo koszalińskie. Prezesem jest Maria Mach, 
współwłaścicielka Apteki Świętego Ducha w Koszalinie. Gościem Zjazdu był 
prezes Naczelnej Rady Izby Grzegorz Kucharewicz.
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- Dziś dystrybucją leków rządzą ich producenci i sieci aptekarskie - mówi 
rozgoryczony. - Wywalczyliśmy sztywne ceny na leki refundowane, by w każ-
dej aptece były takie same. a cała wojna toczy się o te bez recepty i wydawane 
na receptę, lecz pełnopłatne. Walczymy też o powrót leków do aptek, by znik-
nęły z marketów i stacji benzynowych.

Podobnie, jak w innych branżach i tu zaczynają rządzić tzw. sieciówki, 
dyktujące ceny i sposób sprzedaży. - W ubiegłym roku ponad 700 indywidu-
alnych aptek zniknęło - dodaje prezes Kucharewicz. - W to miejsce powsta-
ło 800 „sieciówek”. Wciąż brak jest regulacji prawnych chroniących apteki, 
farmaceutów a przez to pacjentów. „Sieciówki” wygrywają, bo mają lepszy 
dostęp do leków.

Członkiem Izby mogą być wyłącznie farmaceuci z prawem wykonywania 
zawodu. Tymczasem apteki sieciowe prowadzą często osoby bez uprawnień, 
zaś by spełnić wymogi prawa - zatrudniają farmaceutów, ale na śmieciowych 
umowach.

- Mamy wśród delegatów 
tych pracowników - mówi 
jedna z aptekarek. - Pewnie 
w nowej kadencji też będą, 
ale co z tego? Trudno im pra-
cować na rzecz środowiska, 
bowiem możemy się spoty-
kać tylko, kiedy mają akurat 
wolne. Nie ma mowy o zwol-
nieniu ich np. na zjazd czy 
spotkanie robocze.

Mówiono też o reklamie, bo wciąż trwają próby zniesienia zakazu 
reklamowania aptek. Nacisk „sieciówek” jest ogromny — przestrzegał prezes 
Kucharewicz.

- Wpływy sięgają w głąb naszego środowiska i są aptekarze zapominający 
o tym, że nie są sprzedawcami, lecz wypełniają służbę dla dobra społecznego.

Ten Zjazd był ostatnim w tej kadencji, która w styczniu 2016 roku 
kończy się Zjazdem Krajowym.

— To będzie czas decydujący o przyszłości zawodu farmaceuty - mówił 
w wystąpieniu do delegatów Grzegorz Kucharewicz. Sieci organizują się 
i jeśli przejmą Izbę, nastąpi całkowita komercjalizacja aptek.

Dlatego nawoływał aptekarzy do aktywności, do podejmowania pracy 
w organach Izby i do kandydowania do władz na każdym szczeblu.

Pełną solidarność z farmaceutami ogłosił gość Zjazdu - prezes Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Koszalinie dr Marek Janus mówiąc, że lekarz i aptekarz 
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to zawody zaufania społecznego. I tu, i tam rola samorządu zawodowego, 
jakim są Izby, jest kluczowa.

Zjazdowi towarzyszyło szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych. 
Przedtem branżowe honorowe odznaczenia i medale otrzymały: Jadwiga 
Brzezińska, Ludwika Janachowska i Anna Budkiewicz.
(Przedruk z Gazety Koszalińskiej „Miasto” z dn. 27.02-5.03/2015 (dj)

Zaproszenie na sympozjum do Bydgoszczy
W dn. 28-29 maja 2015 r. odbędzie się w Bydgoszczy XXIV Sympozjum 

Historii Farmacji. Tematem obrad będzie: „Historia panaceum. Między ma-
rzeniem a oszustwem”.

Organizatorem Sympozjum jest Zakład Historii Medycyny i Pielęgniar-
stwa Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagielllońska 15, 
85-067 Bydgoszcz.

Bliższych informacji udziela Naczelny Organizator Sympozjum dr 
Wojciech Ślusarczyk, tel. 661-87-62-62. lub wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl

Sympozjum nt. Higieny nowożytnej
Tenże Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa w Bydgoszczy organizu-

je w dniach 17-18 września 2015 r. Sympozjum Naukowe nt. „Czystość i brud. 
Higiena nowożytna (XV-XVIII w.)”. Zgłoszenia należy kierować na wyżej 
podany adres czy telefon.

Program Pomocy Farmaceutom
Choroba nie wybiera, problemy ze zdrowiem mogą dotyczyć każdego, 

także osób, które zawodowo zajmują się jego ochroną. Właśnie dlatego 
powstał Program Pomocy Farmaceutom.

Program Pomocy Farmaceutom to kolejna inicjatywa Fundacji NEUCA 
dla Zdrowia. Oferuje ona pomoc farmaceutom (zarówno tym czynnym 
zawodowo, jak i emerytom i rencistom) oraz członkom ich rodzin pomoc 
w organizacji i finansowaniu działań związanych z ochroną zdrowia. Dzięki 
programowi Fundacji NEUCA dla Zdrowia aptekarze z problemami zdro-
wotnymi nie będą pozostawieni sami sobie.

Zasady przyznawania pomocy są bardzo proste: może ją otrzymać farma-
ceuta lub osoba z jego rodziny. Fundacja może wesprzeć każdą formę leczenia 
- zarówno sanatoryjne jak i stacjonarne, a także - w razie potrzeby - każdą 
inną pomoc w obszarze leczenia. Pomoc jest przyznawana raz w roku. Szcze-
gółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie który znajduje się poniżej.

Jeżeli znaleźli się Państwo w trudnej sytuacji z powodu problemów ze 
zdrowiem, potrzebują wsparcia (organizacyjnego i finansowego) w zakresie 
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leczenia, prosimy o kontakt. Być może w Państwa otoczeniu znajduje się far-
maceuta, któremu możemy pomóc - będziemy również wdzięczni za infor-
mację. Program Pomocy Farmaceutom powstał, by nikt, kto wykonuje trudny 
zawód aptekarza, nie został bez pomocy.

Kontakt:
Bogusława Golus-Jankowska
kom. 723995164 e-mail: bosuslawa.golus-jankowska@neuca.pl

Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwa
Pod takim tytułem odbyła się w dniu 3 wsześnia 2014 r. konferencja 

w Warszawie w sali Kolumnowej Sejmu PR. Konferencję tę prowadził wice-
marszałek sejmu Eugeniusz Grześkowiak. Podczas tej konferencji poruszo-
no problemy aptekarzy i specyfikę wykonywania naszego wolnego zawodu. 
W konferencji wzięła udział pani prezes naszej Izby mgr Maria Mach.

Konferencja w Bydgoszczy
Pomorsko-Kujawska OIA była organizatorem konferencji dotyczącej prob-

lemów aptekarskich i współptacy z NFZ, Ministerstwem Zdrowia, GlF, WIF. 
Omawiano tam problemy marż, reklamy aptek oraz obrotu pozaaptecznego 
lekami. W konferencji tej brała udział mgr Jolanta Dahlke-Miś. Także w innej 
konferencji dotyczącej obrotu hurtowego, która odbyła się w Warszawie.

Spotkanie z przedstawicielami Inspektoratu Farmaceutycznego
W dniu 18.XI.2014 r. odbyło się w Koszalinie spotkanie prezydium Środ-

kowopomorskiej OLA z przedstawicielami Inspketoratów Farmaceutycznych 
Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego. W spotkaniu tym 
wzięli udział: mgr farm. Grażyna Mazurowska, Wojewódzki Inspektor Farma-
ceutyczny w Gdańsku oraz mgr farm. Ewa Idzikowska, kierownik Delegatury 
Inspektoratu Farmaceutycznego w Słupsku, pan mgr farm. Kazimierz Polecki, 
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie oraz mgr farm. Maja 
Nizio, kierownik Delegatury Inspekcji Farmaceutycznej w Koszalinie.

Podczas spotkania omówiono sprawy administracyjne dotyczące współ-
pracy naszej Izby oraz Inspektoratów Farmaceutycznych w Gdańsku i Szcze-
cinie.

Gratulujemy!
W dniu 4 marca 2015 r. pan dr hab. Zbigniew Bela, dyrektor Muzeum 

Farmacji w Krakowie i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał z rąk 
prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację do godności profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Pan doc. dr hab. Aleksander Drygas ochodził 85. rocznicę urodzin, a z tej 
okazji podsumowanie dorobku naukowego z zakresu historii farmacji.

Minister Zdrowia nominował mgr Lidię Czyż na stanowisko specjalisty 
krajowego dla aptek otwartych.

Gratulujemy!

Receptura apteczna
Nowa książka, której autorem jest dr hab. n. farm. Leszek Marszałł.
Ukazała się książka „Receptura apteczna płynnych postaci leków w teorii 

i praktyce”. W przedmowie mgr farm. Lidia Czyż w ten sposób przekonuje do 
poszerzania swojej wiedzy w dziedzinie receptury.

Aptekarze mają unikatową wśród wszystkich pracowników fachowych 
ochrony zdrowia umiejętność wykonywania i - co nawet ważniejsze - dosto-
sowywania do indywidualności niepowtarzalnej, jaką jest każdy pacjent, spe-
cyfiku leczniczego. Choroba każdego pacjenta jest równie wyjątkowa. Prze-
mysł farmaceutyczny skierowany jest na produkcję masową dla anonimowe-
go odbiorcy. (...) To aptekarz powinien zaproponować odpowiednią postać 
środka leczniczego, jego skład czy nawet opakowanie, ułatwiające z jednej 
strony dawkowanie leku, ale z drugiej chroniące preparat przed wpływem 
środowiska zewnętrznego i przedłużające możliwość jego bezpiecznego i sku-
tecznego stosowania. (...) A magister farmacji, który dysponuje odpowiednim 
warsztatem oraz opracowaniami ułatwiającymi wykonanie recepty złożonej, 
autorskiej niejako, odzyskałby autorytet specjalisty, tak nadszarpnięty specy-
ficzną sytuacją gospodarczą obecnych czasów. (mg)

Pod znakiem Jowisza
Planetą, która będzie nam patronować od 20 marca 2015 do 20 marca 

2016 r. - bo tak wygląda rok astrologiczny - jest Jowisz. Zapowiada on czas 
wzrostu i obfitości. Jowisz, uważany przez astrologów za najbardziej dobro-
czynną planetę pośród wszystkich ciał niebieskich, przyniesie ekspansję, 
ogólne rozprężenie, entuzjazm i optymizm. Pod jego wpływem nie tylko 
zaczniemy snuć dalekosiężne plany, lecz wdrożymy błyskawicznie ich rea- 
lizację, czyniąc to z rozmachem i brawurą.

Ta planeta - największa w Układzie Słonecznym - reprezentuje rozwój, 
daje wiarę w siebie i w pomyślny los. Jowisz pomaga w osiąganiu sukcesów, 
pomnażaniu zysków, zwiastuje powodzenie i dobrą passę. To właśnie dlatego, 
począwszy od antyku, nazywano go benefikiem, czyli wielkim szczęściem.

Jupitera kojarzy się ponadto z uśmiechem fortuny, z fartem. Służy on roz-
wojowi człowieka, pomaga w realizacji celów, wyprowadza na prostą wszyst-
kie sprawy, z którymi trudno sobie poradzić.
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Apel do członków
środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Okręgowa Izba Aptekarska przypomina o konieczności bieżącego 
regulowania składek członkowskich.

Nadmieniamy, że z tytułu przynależności do samorządu aptekarskiego, 
wszystkie okręgowe izby aptekarskie ponoszą koszty związane z członko-
stwem każdego zarejestrowanego farmaceuty w postaci składek do Naczelnej 
Izby Aptekarskiej.

Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich dłuższe niż 3 miesią
ce, będzie egzekwowane na drodze postępowania administracyjnego oraz 
spowoduje skierowanie sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial
ności Zawodowej.

Przypominamy również, iż członkowie Izby winni informować or
gany Izby o każdorazowej zmianie miejsca zatrudnienia i zamieszkania, 
jak również zmianie nazwiska, uzyskanych stopniach naukowych i specja
lizacjach.

Recenzja zagraniczna
Miło odnotować, że książka dr Jadwigi Brzezińskiej pt. „Problemy farma-

ceutyczne Kołobrzegu do 1945 r.” (pierwsza część opracowywanego dzieła) 
spotkała się za granicą z życzliwym przyjęciem i wysoką oceną. Prezes Mię-
dzynarodowej Akademii Historii Farmacji w Paryżu, prof. dr hab. Wolf-Die-
ter Müller-Jahnke napisał bardzo wnikliwą i obszerną recenzję, która została 
zamieszczona w roczniku Bibliograficznym na 2014 r.

Media
Media a szczególnie internet, są podobne do fal tsunami, które w ciągu 

kilku minut potrafią zniszczyć całe wybrzeże. Woda zalewa wszystko po dro-
dze. Wymiesza po drodze: samochody, domy, ludzi i zwierzęta, współczesne 
media działają podobnie.

Mają wyjątkową zdolność mieszania wszystkiego ze wszystkim: wielkie-
go z małym, dobrego ze złym. Szybko potrafią wypłukać z umysłu rozsądek 
i prawość. Nie daj się pogrążyć w odmętach mediów...
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Pożegnanie pułkownika, mgr farm. Michała 
Pawłowskiego
13 listopada 2014 r. zmarł płk mgr farm. Mi
chał Pawłowski  współzałożyciel i pierwszy 
redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego 
PomorskoKujawskiej Okręgowej Izby Apte
karskiej, zasłużony działacz samorządu zawo
dowego i Polskiego Towarzystwa Farmaceu
tycznego.

Urodził się 1 kwietnia 1932 r. Wybrał zawód 
farmaceuty - tak jak jego ojciec i matka, apteka-
rze w Łabiszynie. Po studiach w Poznaniu wrócił do rodzinnego miasta. 
W 1967 r. został powołamy do wojska w Szefostwie Służby Zdrowia 
Okręgu Wojskowego awansował do rangi pułkownika. Zawodową 
służbę wojskową zakończył w 1994 r. Po przejściu na emeryturę 
pracował jako woj. inspektor farmaceutyczny. Pracował społecznie 
w PTFarm. szczególnie w Sekcji Historii Farmacji. Potem w OIA 
w Bydgoszczy. Założył i był przez 17 lat redaktorem naczelnym biuletynu 
Pomorsko-Kujawskiej OIA.
Był bardzo lubiany i ceniony za swą prawość i zalety charakteru.

Warta honorowa przy trumnie pułkownika mgr farm. Michała Pawłowskiego
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Kolędowanie w Raciborzu
W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się przed Stajenką w Bazylice OO. Fran-

ciszkanów w Katowicach-Panewnikach o godz. 18.00 doroczne spotkanie 
kolędowe całego środowiska medycznego regionu śląskiego. Zaproszono na 
to spotkanie wszystkich farmaceutów, lekarzy, technikow farmaceutycznych, 
pracowników Uniwersytetu Śląskiego i studentów, Analityków Medycznych 
i Pracowników Hurtowni, czynnych zawodów i seniorów - z całymi Ro- 
dzinami. W programie była Adoracja przy Żłobku, msza św., którą odpra-
wił dr Marceli Pietryja, gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów. Wcześniej, 
przy okazji pobytu w Panewnikach, uczestnicy spotkania zwiedzili histo-
ryczną, ruchomą szopkę OO. Franciszkanów, żywą stajenkę oraz Herbarium 
św. Franciszka.

Zwieńczeniem spotkania było kolędowanie w refekatrzu klasztoru OO. 
Franciszkanów, gdzie czekała kolacja, śpiewanie kolęd, wystąpienia i zapro-
szenia na dalsze imprezy.

mgr Piotr Klima przed szopką w Rudach Śląskich – 2014 r.

Każde grono poszczególnych zawodów miało możność pochwalić się ze 
swoich imprez kolędowych i zaprosić na dalsze. W imieniu farmaceutów 
zabierał głos mgr farm. Piotr Klima, prezes Oddziału Katowickiego Far-
maceutów Katolickich Polski, który zaprosił na następujące imprezy: 1) na 
Międzynarodową wystawę szopek w Uciechowicach (15 km od Kietrza), 
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2) na rekolekcje Farmaceutów w Rudach k. Raciborza w dn. 1-2 marca 2015 r., 
3) na Konferencję Naukową poświęconą Historii Farmacji na Śląsku w dn. 
27-28 lutego w Rudach. Poinformował też, jak przebiega organizacja Muzeum 
Farmacji Śląskiej przy Śląskim Uniwersytecie.

Cieszymy się, że w gronie aptekarzy są tacy dynamiczni i zaangażowani 
organizatorzy życia społecznego. Wyrażamy podziw i uznanie dla pana mgr 
Piotra Klimy dla jego zaangażowanej działalności społecznej. Pragniemy 
przypomnieć, że wcześniej przez kilka kadencji był on prezesem Oddziału 
Katowickiego PTFarm., a obecnie prezesuje Oddziałowi Katowickiem Stowa-
rzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski.

Oby w każdym regionie było tylu wspaniałych organizatorów-społeczni-
ków farmaceutów!

Prezes ŚOIA mgr Maria Mach
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Olsztyńska OIA ma sztandar
W dniu 18 listopada 2014 r. OIA w Olsztynie otrzymała sztandar. Po-

święcenie sztandaru odbyło się w dniu 22 listopada 2014 r. po uroczystej 
mszy św. w bazylice w Olsztynie. Poświęcenia sztandaru dokonał arcybiskup 
ks. Edmund Piszcz.

Po uroczystości poświęcenia poczet sztandarowy przeszedł do hotelu 
Wileńskiego, gdzie w sali konferencyjnej odbył się Okręgowy Zjazd Apte-
karzy regionu Olsztyńskiego. Obecność sztandaru w różnych uroczystoś-
ciach jest połączone z pewnym ceremoniałem. Obecnie młodzi magistrzy 
farmacji, zatrudnieni na terenie OIA w Olsztynie, składają ślubowanie wobec 
sztandaru.

(Biul. OIA w Olsztynie nr 4/2014)
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Konkurs aptekarskich nalewek
Na początku listopada 2014 r. odbył 

się w Katowicach III konkurs nalewek 
własnej roboty, (także likierów, piwa 
i innych trunków). Pod koniec listopada 
podobny konkurs odbył się w Krako-
wie w siedzibie Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Napoje własnej roboty 
mogli przedstawić tylko członkowie Ślą-
skiej bądź Krakowskiej Izby Aptekarskiej. 
Okazało się, że napoje były znakomite!

Nie trzeba wyolbrzymiać ryzyka zakażenia ebolą
Prawdopodobność zakażenia się wirusem ebola w przypadku po-

dróżowania po Afryce Europejczyków jest niewielkie. Takiego zdania jest 
prof. dr n. med. Waldemar Hulak, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób 
Zakaźnych w Bydgoszczy. (Biul. Pom.-Kuj. OIA nr 127/2014)

Ciekawostki z Kołobrzegu
W Kołobrzeskim porcie cumuje ponad 60 kutrów i łodzi rybackich. Jest 

to największa baza rybacka na polskim wybrzeżu. Rzeka Parsęta w Koło-
brzegu cieszy się dużą popularnością wśród kajakarzy. Przez całe lato od-
bywały się spływy kajakowe. Przyjeżdża też wiele indywidualnych turystów 
z kajakami.

W Kołobrzegu pojawiło się jasne, niefiltrowane piwo o nazwie 
„COLBERG”, produkowane w Kołobrzegu. Także „PIWO KOŁOBRZESKIE” 
z browaru koszalińskiego.

(„Kołobrzeskie Wiadomości” nr 46/2014)

Moda na epapierosy
Wśród gimnazjalistów pojawiła się moda na e-papierosy. Kupują je przez 

internet, a wkłady w sklepie. Koszt e-papierosa to ok. 100 zł i więcej, nawet 
500 zł. Zaciąganie się e-dymem jest szczególnie szkodliwe dla młodych or-
ganizmów. Dyrektorzy gimnazjów walczą z tym zjawiskiem szkolnym.

(Gazeta Kołobrzeska nr 46/2014)

Ze świata medycznego
Od 1 stycznia 2015 r. została wprowadzona karta diagnostyki i leczenia 

onkologicznego oraz wskazania dot. rozpoznania nowotworów. Wprowadzo-
no rejestrację Wrodzonych wad rozwojowych.
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Ustalono zakres gwarantowanych świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz leczenia uzdrowiskowego.

(Biul. OILek. w Koszalinie nr 1/2015)

Zmarła wybitna okulistka Koszalina

W dniu 20 grudnia 2014 r. zmarła wybitna okulistka miasta Kosza-
lina dr med. Elżbieta Czabańska, w wieku 91 lat. Urodziła się w Zakopa-
nem, córka lekarza-okulisty . Doskonale jeździła na nartach. Ukończyła 
studia medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam pracowała po-
tem naukowo. Kilka razy odbyła staż naukowy za granicą. Przez 20 lat 
była ordynatorem oddziału okulistycznego w Koszalinie. Po przejściu 
na emeryturę pracowała wiele lat jako okulistka w Afryce. Wynalazła 
nową metodę przeszczepu rogówki, wyszkoliła w Koszalinie wielu leka-
rzy-okulistów. Wysoko ceniła swoje powołanie jako lekarza.

(OILek. w Koszalinie nr 1/2015)

Nowy Ogród Botaniczny w Bydgoszczy
Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych już jest dostępny dla zwiedza-

jących. W sierpniu ukończone zostały ostatnie prace realizacyjne, a miesiąc 
później - uroczyste otwarcie ogrodu uświetniło 30. jubileuszowy rok istnie-
nia Wydziału Farmaceutycznego.

Rozlokowany na 3.500 m2 ogród mieści się przy ul. Jurasza w Bydgoszczy, 
tuż obok budynku Wydziału Farmacji. Wyżej położone miejsca obsadzo-
no drzewami, pnączami, krzewami i krzewinkami, niżej rosną rośliny jed-

noroczne i byliny. Rozmieszczono je 
na 140 jednogatunkowych rabatkach. 
Rozlokowując gatunki, kierowano się 
w pierwszym rzędzie kryterium fito-
chemicznym.

W ogrodzie znajdziemy dużą gru-
pę roślin dostarczających surowców 
olejkowych, sporo tamtejszych ga-
tunków zawiera też glikozydy feno-
lowe, garbniki, antranoidy czy gliko-
zydy nasercowe. Na każdej grządce 
umieszczono tabliczkę z informacjami 
o porastających ją roślinach - między 
innymi o miejscu ich naturalnego wy-
stępowania, surowcu leczniczym czy 
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kosmetycznym, głównych grupach związków czynnych oraz działaniu i za-
stosowaniu.

Stanowiący część Wydziału Farmaceutycznego ogród wykorzystywany 
będzie głównie w procesie dydaktycznym oraz w prowadzonych przez uczel-
nię badaniach naukowych (zwłaszcza w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji 
oraz Biologii i Botaniki Farmaceutycznej). Jednak z ogrodu korzystać mogą 
wszyscy zainteresowani. Osobom niepełnosprawnym i rodzicom z dziećmi 
w wózkach - zwiedzanie ułatwią specjalnie wybudowane pochylnie.

Magdalena Godlewska
(przedruk z Biul. Inf. OIA w Bydgoszczy nr 127/2014)

Apteka „Pod Niedźwiedziem”
W centrum Bydgoszczy znajduje się ulica Niedźwiedzia, przy której na 

jednej kamienicy znajduje się kamienna rzeźba niedźwiedzia. W kamienicy 
tej mieściła się w latach 1920-1939 Apteka „Pod Niedźwiedziem”. Jej właś-
cicielem był Polak, aptekarz Władysław Rochoń. Został on zamordowany 
przez Gestapo 11 listopada 1939 r.

Pięć lat temu mgr Bartłomiej Wodyński, właściciel apteki i Muzeum Far-
macji „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy, który interesuje się zabytkami apte-
karskimi, zaproponował zamieszczenie na tej kamienicy z rzeźbą kamienną 
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niedźwiedzia, tablicy pamiątkowej ku czci zmarłego tragicznie polskiego 
aptekarza.

Do inicjatywy tej dołączyło się środowisko aptekarskie Bydgoszczy oraz 
syn zmarłego aptekarza Tadeusz oraz wnuk Robert, który przebywa aktu- 
alnie w Afryce. Dzięki ich środkom finansowym odrestaurowany został 
pięknie fronton kamienicy i rzeźba niedźwiedzia, zamontowana została oko-
licznościowa tablica pamiątkowa. Odsłonięcie tablicy odbyło się w Święto 
Niepodległości – 11 listopada 2014 r. W uroczystości poświęcenia tablicy 
brał udział wnuk tragicznie zmarłego aptekarza oraz przedstawiciele Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej i liczni aptekarze oraz przedstawiciele Rady Miejskiej.  
Wojsko i młodzież harcerska trzymała wartę honorową.

(Biul. Inf. OIA w Bydgoszczy nr 128/2014)

Pożegnanie prof. dr hab.
Henryka Romanowskiego (19242014)

Urodził się na Ziemi Białostockiej jako syn 
rolnika. Wojna przerwała mu naukę szkolną. 
Zatrudnił się w aptece jako pracownik fizyczny 
a właściwie uczeń aptekarski. Po uzyskaniu ma-
tury w 1946 r. podjął studia na Wydziale Far-
maceutycznym UMCS w Lublinie. Po uzyskaniu 
dyplomu magistra farmacji został asystentem 
w Katedrze Chemii Nieorganicznej, a potem 
Chemii Toksykologicznej. Uzyskał kolejno stop-
nie naukowe: doktora, docenta i profesora. Ob-

jął Zakład Chemii Toksykologicznej, a potem Zakład Historii Medycy-
ny i Farmacji w Lublinie. Oprócz pracy naukowej udzielał się bardzo 
w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym, a szczególnie w Zespole 
Sekcji Historii Farmacji. Został honorowym Prezesem Zespołu Sekcji 
Historii Farmacji. Dużo publikował. Dbał także bardzo o dokumento-
wania wydarzeń z życia środowiska farmaceutycznego Lublina. Został 
uhonorowany specjalną nagrodą Farmacji Polskiej jako najlepszy kore-
spondent terenowy. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Bydgosz-
czy do rodziny. Zmarł 25.X.2014 r. w Bydgoszczy, a pogrzeb odbył się 
30.X.2014 r. na cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej.

Był bardzo ceniony za swą działalność naukową i bardzo lubiany 
za swą skromność, prawość i szlachetność. Takim pozostanie w naszej 
pamięci.

(Farmacja Polska nr 2/2014)
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Farmacja w USA
Organem samorządowym farmaceutów, podobnym do Naczelnej Izby 

Aptekarskiej, jest tam The National Community Pharmacists Assotiation 
(NCPA). Stowarzyszenie to zostało założone w 1898 r., pierwotnie pod nazwą 
National Assotiation of Retail Druggists. Reprezentuje ono właścicieli aptek, 
menedżerów i pracowników ponad 23-tysięcznej niezależnej rzeszy aptek 
z całych Stanów Zjednoczonych. Wyjąwszy lecznictwo zamknięte, sprzedaje 
się w nich prawie połowę leków dostępnych wyłącznie na zlecenie lekarskie. 
Członkostwo NCPA dostępne jest dla właścicieli aptek (zarówno farmaceu-
tów, jak i niefarmaceutów), menedżerów, członków zarządu (staff), emeryto-
wanych i czynnych zawodowo farmaceutów, studentów farmacji i techników 
farmaceutycznych. Członkowie płacą roczne składki, różniące się wysokością 
w zależności od zajmowanych stanowisk i tego, czy posiadają lub chcą po-
siadać w stowarzyszeniu wyborcze prawo głosu.

Studia farmaceutyczne obecnie kończy się z tytułem zawodowym dokto-
ra farmacji (Ph.D.). Po ukończeniu liceum (high school) przez pierwsze dwa 
lata studenci kształcą się w odpowiednio ukierunkowanym koledżu (colle-
ge), następnie kontynuują czteroletnie studia na uniwersyteckim wydziale 
farmacji. Poprzednio nadawane farmaceutom tytuły zawodowe (np. RPh.) 
w niczym nie dyskryminują starszych absolwentów. Sam fakt ukończenia 
studiów nie upoważnia do podjęcia pracy zawodowej. Dopiero zdanie eg-
zaminu licencyjnego ważnego w stanie, gdzie absolwent zamierza podjąć 
pracę, zapewnia mu możliwość wykazania się w zawodzie. Jeśli nastąpi prze-
niesienie do innego stanu, w którym uprzednio uzyskana licencja nie jest 
honorowana, trzeba egzamin zdawać ponownie.

Kontuar ekspedycji leków w aptece Walmart.
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Jeśli chce się zostać technikiem farmaceutycznym z certyfikatem, trzeba 
po ukończeniu high school zapisać się na odpowiedni kurs dla techników. 
Tytuł technika z certyfikatem upoważnia do pobrania recepty od lekarza 
przez telefon lub faks i wprowadzenia jej do systemu komputerowego. Re-
cepty napisane na papierze nie muszą mieć odpowiedniego formatu ani 
kodu kreskowego. Są jednak uważane za mniej pewne niż e-recepty czy zle-
cenia wydawane z gabinetu lekarskiego głosowo przez telefon lub przekaza-
ne faksem. Praca technika farmaceutycznego musi być nadzorowana przez 
licencjonowanego farmaceutę. Technik nigdy nie może działać samodzielnie. 
Gdy w aptece jest realizowana recepta, farmaceuta musi być obecny. Techni-
kami nazywa się też osoby przyuczone w aptece, ale mają one dużo mniejsze 
uprawnienia niż technicy z certyfikatem. Mogą one wykonywać fasunki le-
ków ze zbiorczych opakowań, w których na ogół dostarcza się je z hurtowni, 
i zaopatrywać fasunki w ulotki dotyczące działania leków, dawkowania czy 
przeciwwskazań, a także wykonywać inne prace pomocnicze.

Leki niewymagające ordynacji lekarskiej (OTC) nie są wydawane przez 
personel farmaceutyczny. Pacjenci biorą je prosto z półek rozmieszczonych 
w izbie ekspedycyjnej apteki, a w dużych marketach - w części sali sprzeda-
ży sąsiadującej z apteką. Opłatę za nie uiszcza się w ogólnych kasach. Obok 
leków OTC wystawione są kosmetyki, środki higieniczne, opatrunki itp., 
a nawet napoje, słodycze i inne środki mające mało lub wręcz nic wspólnego 

Środki rehabilitacyjne i opatrunki w izbie ekspedycyjnej.
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z ochroną zdrowia. Ogólnie dostępna część handlowa jest szczególnie roz-
budowana w olbrzymich aptekach sieciowych.

W przeważającej liczbie aptek, niezależnie od ich wielkości, nie wykonuje 
się recept złożonych (czyli są to według naszej nomenklatury apteki typu B). 
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania receptury, to apteka obsługująca pacjenta 
musi przekazać treść recepty do punktu posiadającego licencję na jej zrobie-
nie. Spójny system komputerowy umożliwia przekazywanie potrzebnych 
danych z gabinetu lekarskiego do aptek, z aptek zaś do hurtowni czy insty-
tucji zajmujących się ubezpieczeniami 
pacjentów i odwrotnie.

Nie trzeba być farmaceutą, żeby 
zostać właścicielem apteki, ale właści-
ciel obowiązkowo musi zatrudniać far-
maceutę PIC (Pharmacist in Charge). 
Chcąc otworzyć aptekę, należy uzyskać 
pozwolenie od rządu federalnego i sta-
nowego. Trzeba też zdobyć koncesję 
lokalną dotyczącą prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w miejscowości, 
w której apteka zostanie otwarta. Osoba 
niebędąca obywatelem USA też może 
starać się o otwarcie apteki, jednakże 
pod warunkiem, że posiada pozwole-
nie na pracę w Stanach Zjednoczonych 
(zielona karta).

Trudną do pokonania przeszkodą 
w otwarciu apteki w danej miejscowości może okazać się dotychczasowa 
praca w lokalnej aptece sieciowej, np. CVS, albowiem sieć w trosce o domi-
nację na danym terenie wymaga od pracownika podpisania oświadczenia 
o nieprzysparzaniu jej konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Najbardziej 
znanymi sieciami aptek, oprócz wymienionego CVS, są: Walgreens, Revco, 
Rita Aid czy Walmart. Dodatkową trudnością w otwarciu apteki jest fakt, 
że potrzebne jest podpisanie umów ze wszystkimi ubezpieczalniami, w któ-
rych mogą być ubezpieczeni potencjalni pacjenci, a te rozmieszczone są 
częstokroć w bardzo odległych stanach. Dlatego najwygodniej jest przyłą-
czyć się do grupy aptek, która podpisała takie umowy z wieloma ubezpie-
czycielami (tak też uczynił nasz sympatyczny rozmówca i informator - Sam 
Drucker RPh.).

Ubezpieczalnie preferują wydawanie przez aptekę na zlecenie lekarskie 
leków generycznych. Jeżeli zlecenie dotyczy leku oryginalnego, a pacjent jest 



46 Biuletyn Informacyjny

na ten lek zdecydowany, to może wykupić go za wyższą odpłatnością. Lek 
oryginalny też zostanie zrefundowany, z tym jednak, że lek genetyczny byłby 
zrefundowany w np. 80%, a oryginał tylko w 50% swojej wartości. Stopień 
odpłatności pacjenta za pobrane leki refundowane zależy też od kontraktu, 
jaki pacjent lub jego pracodawca zawarł z firmą ubezpieczeniową.

Dwie ubezpieczalnie są instytucjami państwowymi. Należy do nich Me-
dicare, ubezpieczająca osoby powyżej 65. roku życia, które z racji przepraco-
wania wystarczającej liczby lat są do tego ubezpieczenia uprawnione z tytułu 
odciąganego z każdej pensji na ten cel podatku. Ubezpieczenie to dotyczy 
ponadto przypadków, gdy płatnik podatku po kilku przepracowanych latach 
staje się niezdolny do kontynuowania pracy. Drugim państwowym ubez-
pieczycielem jest Medicoid, któremu podlegają osoby niezamożne, osiąga-
jące zbyt mały dochód, żeby opłacać w podatku procent na ubezpieczenie. 
Ubezpieczalnie kontrolują cenę i ilości wydawanych leków nieomal natych-
miastowo. Po wysłaniu elektronicznym do ubezpieczyciela danych pacjenta 
i nazwy leku w ciągu 5 sekund apteka otrzymuje odpowiedź, czy lek będzie 
zrefundowany i w jakim zakresie odpłatności. Apteki otwarte nie wydają bez-
płatnych leków dla osób uprawnionych do ich otrzymywania. Zajmują się 
tym odpowiednie inne instytucje ochrony zdrowia, do których ci pacjenci 
są przypisani. Okres zwrotu aptece kosztów związanych z refundacją trwa 
zwykle ok. 10 dni.

Zabytkowa waga w Muzeum Faramcji w Warszawie
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Jeśli jakiś pacjent bierze lek stale, np. środek antykoncepcyjny albo na 
nadciśnienie, to apteka może dostać zlecenie wydawania go nawet przez cały 
rok. Gabinet lekarski może zadzwonić do apteki w sprawie wydania leku 
danemu pacjentowi i będzie to równoznaczne z wypisaniem recepty (telep-
hone order). Apteka musi wprowadzić tylko dane osobowe pacjenta, godzinę 
i nazwę leku do komputera. Innymi formami recept są przekazy faksem 
lub elektroniczne. Komputery gabinetów lekarskich i aptek mieszczą się na 
tym samym serwerze, więc są to najbezpieczniejsze formy ordynacji leków, 
bowiem recepty papierowe mogą zostać podrobione.

Z przekazów telefonicznych wyklucza się jednak zlecenia wydania nar-
kotyków, silnych środków przeciwbólowych i leków na ADHD. Apteka może 
odmówić realizacji recepty, jeśli ta wydaje się podejrzana albo gdy osoba za-
mierzająca odebrać medykament sprawia wrażenie pozostającej pod wpły-
wem narkotyków lub alkoholu. Z tytułu odmowy wydania leków apteka nie 
dozna nieprzyjemności ze strony instytucji kontrolnych.

Kontrole działalności aptek przeprowadzane są corocznie przez tzw. 
DHEC (Departament of Health and Environment Control - Ministerstwo 
Zdrowia i Ochrony Środowiska) oraz przez BOARD (Board of Pharmacy 
- odpowiednik naszego Inspektoratu Farmaceutycznego), ponadto Medicare 
może zawsze sprawdzić, czy kwota refundacji została poprawnie obliczona.

Wszystkie leki sprzedawane w Stanach Zjednoczonych muszą być do-
puszczone przez FDA (Food and Drug Administration). Dostawami leków 
do aptek zajmują się na ogół wielkie hurtownie farmaceutyczne, takie jak 
Amerisource, Cardinal Health, Nationwide i in. Dostawy mają miejsce co-
dziennie, toteż apteka nie musi mieć pojemnego magazynu. Najkorzystniej-
sze dla apteki jest zaopatrywanie się w jednej hurtowni, która z tego tytułu 
udziela większych rabatów. Pacjenci, którym zalecono stałe zażywanie pew-
nych leków lub przez dłuższy czas, otrzymują z apteki przypomnienie SMS-
em o terminie odbioru medykamentów.

Od farmaceutów wymaga się odbycia 15 godzin szkoleń podyplomo-
wych rocznie. Połowa z nich musi być tematycznie związana z lekami, pozo-
stałe mogą dotyczyć spraw związanych z organizacją pracy w aptece, admi-
nistracyjnych i in. Podczas połowy szkoleń wymagane jest również osobiste 
uczestnictwo farmaceuty, reszta kursów może odbywać się przez internet. 
Tematyka szkoleń podyplomowych dostępna jest m.in. w odpowiedniej sek-
cji National Community Pharmacists Assotiation (NCPA).

Co dwa lata farmaceuta występuje o przedłużenie licencji na wykonywa-
nie zawodu, a aplikacja o przedłużenie musi zawierać dowód uczestnictwa 
w szkoleniach podyplomowych. Uzyskane licencje i certyfikaty, oprawione 
w ramki, są wywieszane w aptece w widocznym miejscu.
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Pojęcie opieki farmaceutycznej nie 
było naszemu rozmówcy znane, ale 
w amerykańskiej aptece bezwzględnie 
wymaga się wydzielenia dyskretnego, 
osobnego stanowiska przeznaczonego 
do konsultacji pacjenta z farmaceutą. 
Konsultacja odbywa się na życzenie pa-
cjenta i jest bezpłatna, zarówno ze strony 
pacjenta, jak i innych organizacji ochro-
ny zdrowia.

Obroty aptek amerykańskich są 
duże. Mała powierzchniowo apteka pry-
watna (w miejscowości liczącej 8 tys. 
mieszkańców), w której rozmawialiśmy 
z zaprzyjaźnionym farmaceutą - jej 
właścicielem, realizuje dziennie ok. 200 
zleceń na leki refundowane pomimo ist-
nienia w promieniu 500 yardów trzech 
dużych aptek sieciowych.

Uposażenia dyplomowanych farmaceutów w aptekach sieciowych się-
gają 125 tys. $ rocznie, natomiast otwarcie prywatnej apteki, zbliżonej do 
tej, w której gościliśmy, pozwala na uzyskanie dochodu rzędu 200 tys. $ 
na rok. Opłaca się więc zainwestować w leki i wyposażenie placówki. Tech-
nicy farmaceutyczni zarabiają ok. 14 $ za godzinę pracy.

Wobec istnienia dużej konkurencji na rynku leków, istotne jest zdoby-
wanie medykamentów po możliwie niskich cenach. Toteż organizacja taka 
jak The Pharmceutical Care Management Association stara się negocjować 
z producentami leków na świecie najkorzystniejsze warunki zakupu, nato-
miast apteki usiłują zdobyć rabaty w hurtowniach i sprzedawać leki pacjen-
tom po niższych cenach niż konkurenci, dostarczają też lekarzom listy leków 
z preferencyjnymi cenami, np. 4 $ za opakowanie na 30 dni, lub wyposażają ich 
w zniżkowe kupony na wskazane w nich farmaceutyki w celu przekazania 
ich leczonym nimi pacjentom. Tego typu działania wykonuje się czasem 
ze stratą dla apteki, licząc na rychły powrót do niej osoby zainteresowanej 
i ponowny większy zakup innych leków refundowanych i środków OTC.

mgr farm. Zdzisława i mgr farm. Andrzej łęgowscy
właściciele apteki rodzinnej pod Bydgoszczą

Laboratorium mikrobiologiczne
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Malarstwo mgr farm.
Wojciecha Dopierały

Miło nam donieść o kolejnych sukcesach naszego kolegi z Kołobrzegu, 
o jego kolejnych sukcesach malarskich. W chwilach wolnych od pracy w ap-
tece staje przy sztalugach i relaksuje się malując piękne portrety i pejzaże. 
Ostatnio ukazał się nowy folder z jego pracami malarskimi w związku z kolej-
ną wystawą malarską w ratuszu kołobrzeskim. Mgr farm. Wojciech Dopierała 
jest bardzo ceniony za swą twórczość malarską w całym kraju. Gratulujemy 
Mu kolejnych nagród za prace malarskie!

Wojciech Dopierała
Magister farmacji miłośnik sztuk pięknych. Uprawia malarstwo sztalugo-

we posługuje się techniką olejną, akwarelą i grafiką. Ulubiona tematyka to 
portret, martwa natura oraz pejzaż miejski. W Stowarzyszeniu Artystycznym 
Grupa Kołobrzeg (SAGK) od 2010 roku. Uczestniczył w wystawach zbioro-
wych SAGK w Kołobrzegu, Olkuszu, Pile, Ustroniu Morskim oraz w Połczynie 
Zdroju.

Prace w zbiorach prywatnych w Polsce oraz na Malcie, w Turcji, w Hisz- 
panii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Kontakt:
ul. Mieszka I 6/4,
78100 Kołobrzeg

tel. 606 452 744

Grafika. Bazylika w Kołobrzegu
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Aptekarskie

ładne nazwisko

Po ukończeniu studiów farmacji we Lwo-
wie w 1937 r. Małgosia wróciła do domu ro-
dzinnego w niewielkim miasteczku i zaczęła 
pracę w miejscowej aptece. Za pierwsze zaro-
bione pieniądze kupiła sobie piękny kostium 
i pantofelki. Wkrótce znaleźli się adoratorzy. 
Janek był porucznikiem w pobliskiej jednost-
ce wojskowej, Marcin urzędnikiem, Józek 
pracował w pobliskiej drogerii, a Staszek był 
nauczycielem. Po pewnym czasie asystowali 
dziewczynie wiernie tylko dwaj pierwsi.

Małgosia lubiła się ładnie ubierać i nie 
żałowała na to pieniędzy. Zaczęła się zasta-
nawiać, któremu z dwóch chłopców oddać 
swą rękę, o co oni usilnie zabiegali. Wybór 
był trudny, bo każdy z nich miał inne zalety, 
a do żadnego nie pałała wielką miłością. 
Janek był wesoły i towarzyski, nigdy nie trzy-
mały mu się pieniądze. Marcin byt spokojny 
i oszczędny, zawsze przynosił małe prezenty.

W tym dylemacie przeważyło nazwisko. 
Janek nazywał się Kowalski, a Marcin - Sała-
ta. Gdyby poślubiła Marcina, to nosiłaby naz-
wisko Sałata. Nie. Mowy nie ma...

Dlatego wybrała na męża Janka. Ach, co 
to był za ślub w miasteczku! Koledzy Janka 
utworzyli szpaler przed kościołem. Pod ich 
wyciągniętymi szablami przeszła para mło-
da.

Po ślubie okazało się, że Janek był tylko gościem w domu, bo stale miał 
wyjazdy i ćwiczenia. Lubił w domu rządzić i odpoczywać. Po roku urodzi-
ła się im córeczka. Małgosia przerwała pracę, by zająć się dzieckiem. Wybu-
chła wojna. Janek wpadł, by się pożegnać. Jako wojskowy musiał bronić kraju 
w pierwszym szeregu.
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Nastały dni grozy, biedy, ucisku, rabunku i chaosu. Przewalały się fronty 
i wojska. Wreszcie pewnego dnia władze sowieckie zarządziły wywózkę pol-
skiej inteligencji do Kazachstanu. W pociągu towarowym z wysiedleńcami 
znalazła się też Małgosia z córeczką i rodzicami. Okazało się, że w tym samym 
pociągu jechał też Marcin. Odtąd cały czas opiekował się Małgosią i jej rodzi-
ną. W kołchozie podał, że jest mężem Małgosi.

W niezwykle trudnych warunkach życia w Kazachstanie dziewczyna 
nauczyła się cenić dobroć, opiekuńczość i prawość Marcina. Zginęłaby tam 
bez niego. I wtedy narodziła się jej wielka miłość do tego człowieka, którym 
wzgardziła ze względu na brzydkie nazwisko. Jego zalety były bezcenne. Za-
wsze był przy niej, dodawał otuchy, brał ciężar życia na siebie.

Po skończeniu wojny wrócili do ojczyzny. Trzeba było ustabilizować swe 
życie. To Marcin zatroszczył się o znalezienie mieszkania, pracę dla siebie 
i Małgosi, szkołę dla dziecka. Wystąpił o odszukanie męża Małgosi, o zare-
jestrowanie ich ślubu cywilnego. Po pewnym czasie otrzymał wiadomość, 
że Jan Kowalski zginął w Katyniu. Mogli wziąć wtedy ślub kościelny. Urodził 
im się synek.

Tymczasem po pewnym czasie przyszedł list z Anglii. Okazało się, że to 
inny Jan Kowalski zginął w Katyniu, a były mąż Małgosi był w Anglii. Prosił 
o zgodę na rozwód, bo chce wyjechać z pewną Angielką do Australii. Marcin 
odpisał, że niech spokojnie jedzie i bierze ślub. W kraju zarejestrowany jest 
jako zmarły.

Tak to wojna krzyżowała plany ludzi, a czas je modyfikował.
(imiona i nazwiska zmieniono)

opr. J. Brzezińska
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Utalentowany literacko nasz kolega, mgr farm. Lech Jan Jamka, jest od 
1 września 2007 r. kierownikiem apteki w Białym Borze. Jego dowcipne 
fraszki drukowaliśmy w naszym Biuletynie. Ostatnio ukazała się książka 
mgr farm. Lecha Jana Jamke pt. „Piórkiem pisane”. Zawarł w niej swoje liczne 
fraszki oraz 8 opowiadań.

Jego fraszki charakteryzują się dużą zwięzłością i celną puentą. Potrafi 
w nich szydzić z przywar ludzkich i zaskakiwać trafnością skojarzeń. Niektóre 
budzą uśmiech na twarzy, a inne prowokują do zadumy.

Książkowe wydanie licznych fraszek stanowi sukces literacki i radość dla 
naszego Kolegi. Na okładce książki znajduje się fotografia i krótki biogram autora. 
Urodził się w 1946 r. w Szczytnie (woj. olsztyńskie). Jest z zawodu farmaceutą. 
Przebywał pewien czas na emigracji w USA, Kanadzie, Australii, Austrii 
i Niemczech. Wszędzie ukazywały się jego publikacje w prasie polonijnej. 
Po powrocie do Polski osiadł w Szczecinie. Należał do 2 Klubów Literackich 
jako członek zarządu. Drukował swoje fraszki w gazetach lokalnych w Szcze- 
cinie, w Stargardzie Szcz., Miastku i Białym Borze. Obecna książka, licząca 
84 strony, jest podsumowaniem jego twórczości literackiej.

Do ilustracji swej książki zaprosił Piotra Maciupę oraz Marka Kopczyka. 
Karykatury pana Piotra są bardzo agresywne, ale podobno mają swoich 
zwolenników.
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1. Przy kielichu sadził się wielce,
padł, gdy ujrzał dno w butelce.

2. Zostało po nim tyle,
że wylali łzy krokodyle.

3. Nawet łachmycie
czasem układa się życie.

4. Bez końca nie ma początku.

5. Człowiek niegodny
zawsze głodny.

6. „Jam biedny w kieszeni”
rzekł poeta bogatemu,
„Lecz  nie wszystko co w złocie
rozumem się mieni.”

7.  Od sety do sety
tak bieżał do mety.

8. Faryzeusza morał nie rusza.

mgr Lech Jan Jamka, Biały Bór
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Co roku udajemy się z żona Danusią, także farmaceutką - samochodem na 
szlaki zagraniczne podczas których szukamy pamiątek i muzeów aptekarskich 
i medycznych. Podczas jednej z takich podróży do Francji podziwialiśmy 
w Muzeum w Nicei meble i naczynia apteczne z zabytkowej apteki w Be-
sancon. Podczas kolejnej podróży wakacyjnej zatrzymaliśmy się w Besancon 
i tam na placu Wiktora Hugo ujrzeliśmy na parterze jego rodzinnego domu .... 
aptekę z 1738 roku. Przykleiliśmy twarze do szyby, aby uświadomić sobie, że 
mamy do czynienia z jej wierną kopią. Naczynia apteczne ze słynnej fajanserii 
z Rouen mogły być nawet autentyczne! Na ladzie dyspensacyjnej pyszniło się 
ogromne naczynie na teriak czyli driakiew.

Samo muzeum autora „Nędzników” za-
ciekawiało oryginalną aranżacją i kącikiem 
jego powieści nadesłanych ze wszystkich 
stron świata. Mały plac, na którym staliśmy, 
wydał nam się nazbyt przez los uszczęśli-
wiony. Otóż w kamienicy nieco na lewo od 
omawianego muzeum urodzili się późniejsi 
pionierzy kina - bracia Lumiere. Z portre-
towych zdjęć w oknach spoglądają oni na 
przybyszów zdając się mówić: „...A wszystko 
co Was dzisiaj bawi i smuci, przeraża i re-
laksuje w multipleksach i domowych kinach 
zaczęło się od naszego „Wyjścia robotników 
z fabryki”.

Podążając śladami wielkich literatów 
znaleźliśmy się w Rouen - mieście „sław-
nym” ze spalenia Dziewicy Orleańskiej - 
Joanny D’Arc. Przy starym szpitalu Hotel 
Dieu mieści się Muzeum Gustawa Flauberta 
(1821-1880). Jego ojciec jako wybitny lekarz 
zajmował obszerny dom i w nim urządzono 
muzeum pisarza i zarazem muzeum me-

dycyny. Już na parterze zgromadzono tu ładną kolekcję naczyń aptecznych 
i rozmaitych przyrządów używanych przez aptekarzy.

Ekslibirs mgr Danuty
i mgr Jerzego 

Waliszewskich.
Wykonał dr Krzysztof Kmieć

Spotkania z dawną farmacją
europejską
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Zaciekawienie budziła kompletna apteczka podróżna, butle florentyńskie, 
alembiki destylacyjne, prasy do świeżych ziół, duże formy do czopków. Dużo 
uwagi poświęcono historii lewatywy. Był wypchany ibis - ptak znad Nilu jako 
protoplasta leczniczego przemywania dziobem własnej kloaki. Przemyśl-
ny stołeczek pozwalał pacjentom zastosować autolewatywę. Opisy i ryciny 
podkreślały znaczenie aptekarzy jako... wykonawców lewatyw. Salę chorych 
reprezentowało sześcioosobowe łóżko z miedzianymi naczyniami nocnymi 
i zestawem cynowych naczyń do posiłków. Przy jednej ścianie stał ołtarz - 
nieodzowny element dawnych szpitali. W muzeum eksponowano drobne pa-
miątki po pisarzu. Była także ukochana zielona papużka. Inne działy poświę-
cono: chirurgii, położnictwu, akuszerstwu, ginekologii i stomatologii.

W Lille przy granicy z Belgią skierowaliśmy swoje kroki do Hospice 
Comtesse. W tym budynku, od 1237 r. do XVIII wieku mieścił się szpital, 
później dom starców (do 1939 r.), a obecnie muzeum historyczne mia-
sta. Oczywiście pozostały, może niezbyt liczne, pamiątki medyczne po au-
gustiankach prowadzących ten zakład. W pomieszczeniu dawnej apteki w 
jednej szafie stoją cenne wazy apteczne. Za budynkiem znajduje się ogród 
roślin leczniczych. Sala chorych to ogromna hala zakończona kaplicą i przy-
ozdobiona przepięknym, drewnianym stropem. Na głównym placu miasta 
„odkrywamy” monument poświęcony żołnierzom walczącym we Francji 
w czasie II wojny światowej. Za oczywistość przyjęliśmy fakt umieszczenie 
tam płyty poświęconej synom Polski.

 c.d.n.
Jerzy Waliszewski

Apteka Nowa Stargard
(przedruk z Biul. Inform. ZOIA nr 1/2014)
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Kanada widziana okiem
farmaceuty

Nazwa Kanada wywodzi się od słowa „kanata”, oznaczającego w języku 
Irokezów i Huronów wieś lub osadę. Symbolami państwa są: liść klonu, ko-
lor czerwony i biały oraz kanadyjski bóbr. Ten ogromny kraj o powierzchni 
równej obszarowi Europy otoczony jest przez trzy oceany - od strony za-
chodniej przez Ocean Spokojny, od wschodniej - Atlantycki, a od północy 
przez Ocean Arktyczny. Wybrzeże Kanady jest dobrze rozwinięte i urozma-
icone, to najdłuższa linia brzegowa - liczy ponad 200 tys. km długości. Skła-

dają się na nią liczne wyspy, fiordy i malownicze zatoki. A wszystko to do 
dyspozycji relatywnie niewielkiej liczby ludności, której przeważającą część 
stanowią emigranci i ich potomkowie z całego świata. Kanadę zamieszkuje 
kilkadziesiąt grup etnicznych (w tym ponad milion polskiego pochodzenia). 
Kanadyjczycy są bardzo tolerancyjni. Jest to w zasadzie jedyny kraj na świecie 
tak zróżnicowany kulturowo i niemający na tym tle problemów. Kanada na-
leży do łączących aspekty zawodowe z ogólnospołecznymi. Przykład stanowi 
Kanadyjskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (CPHA), będące niezależ-
nym związkiem typu non-profit, działające na rzecz upowszechnienia warun-
ków równego dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich Kanadyjczyków. 
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System zdrowotny finansowany jest z federalnego budżetu państwa, a za 
zarządzanie nim odpowiedzialne są prowincje. Wysokość składki zdro- 
wotnej jest zróżnicowana i zależy od tego, co wchodzi w pakiet ubezpieczeń. 
Przeciętnie wynosi od 50 do 150 $ miesięcznie na osobę, resztę pokrywa miej-
sce pracy. Kanadyjczycy chwalą system za niskie koszty obsługi administra-
cyjnej i zasadę równego dla wszystkich dostępu do świadczeń. Organizacja 
opieki zdrowotnej w Kanadzie opiera się na pięciu głównych zasadach: uni-
wersalności (realne i równe uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdro-
wotnych dla wszystkich obywateli i legalnie przebywających cudzoziem-
ców), kompleksowości (konieczność udzielania wszystkich medycznie uza-
sadnionych świadczeń), przenośności (zachowywanie pełnych uprawnień 
w momencie zmiany miejsca zamieszkania na terytorium innej prowincji), 
dostępności oraz publicznego administrowania.

Kanadyjski sektor apteczny to głównie wielkie sieci aptek, dzielące kra-
jowy rynek przeważnie według prowincji (np. Katz Group Kanada - Onta-
rio, Jean Coutu - Quebec, London Drugs - prowincje zachodnie, Lawtons 
- wschodnie). Dominuje Shoppers, z ponad tysiącem punktów sprzedaży, 
z czego połowa w stanie Ontario. Ostatnio na silnego konkurenta wyrastają 
apteki zlokalizowane w pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych sieci hiper-
marketów Wal-Mart Stores Inc., według ostatnich badań zyskującej stopnio-
wo na udziale w rynku.
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Kanada to z jednej strony kraj wielkich metropolii - Ottawa, Toronto, 
Quebec, Montreal, Vancouver, z drugiej zaś nieokiełznanej, dzikiej przyrody. 
Przykładem jest chociażby archipelag Haida Gwaii, składający się z 200 wysp 
z unikatową florą i fauną oraz folklorem rdzennych wsi kanadyjskich. Albo 
Jasper - jeden z największych parków narodowych w Górach Skalistych, stwa-
rzający nieograniczone możliwości do uprawiania turystyki wspinaczkowej, 
pieszej, rowerowej i narciarstwa biegowego.

Największe atrakcje turystyczne to: wodospad Niagara, Góry Skaliste, re-
zerwaty dzikiej przyrody oraz zjawisko zorzy polarnej. Na uwagę zasługuje 
również Wyspa Księcia Edwarda z pięknymi, piaszczystymi plażami. Najbar-
dziej znaną miejscowością jest Cavendish, w pobliżu której znajduje się dom 
z końca XIX w., znany jako dom Ani z Zielonego Wzgórza - bohaterki 
powieści Lucy Maud Montgomery. Góry lodowe na Oceanie Arktycz-
nym każdemu dostarczą widoków zapierających dech w piersiach. Z cieka- 
wostek turystycznych wymienię też Calgary Stampade, to tu organizowany 
jest od 1912 r. coroczny festiwal kowbojski. Starannie wyreżyserowane show 
jest jednym z największych rodeo na świecie.

Kanadyjczycy dotknięci nieuleczalnymi chorobami, takimi jak AIDS, 
nowotwory czy stwardnienie rozsiane, leczeni są marihuaną. Konopie poma-
gają im w walce z bólem i mdłościami.

W Kanadzie powstał robot o nazwie PharmaTrust MedCentre, służący 
do wydawania leków na receptę. Do maszyny wkłada się receptę, a następ-
nie elektronicznie drogą wideo łączy się z farmaceutą, który może odpowie-
dzieć na wszelkie pytania pacjenta i podpisać zlecenie wydania leku. Następ-
nie maszyna wydaje przepisany lek. Projekt sfinansował National Research 
Council of Kanada i cieszy się on dużym zainteresowaniem krajów wysoko roz- 
winiętych.

Warto dodać, że Kanada to kraj wyjątkowo przyjazny dla swoich oby-
wateli, również dzięki całemu, sporo różniącemu się od naszego, systemowi 
opieki społecznej. Podczas gdy w Polsce podniesiono wiek emerytalny do 
67 lat, system kanadyjski dostarcza bodźców ekonomicznych, aby ludzie sami 
chcieli pracować jak najdłużej. Wystarczy powiedzieć, że na starość każdemu 
obywatelowi przysługuje minimalne świadczenie emerytalne, nawet w przy-
padku, jeśli nie przepracował w życiu ani jednego dnia.

mgr farm. Katarzyna Bekier

(przedruk z Biul. Infor. Pomorsko-Kujawskiej OIA nr 123/2014)
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Pamiętajmy o bohaterach
W dniu 16 kwietnia 1945 r. podczas walk nad rzeką Nysą został ranny 

w lewe udo pporucznik Janusz Pleskaczyński. On i inni ranni żołnierze 
polscy zostali załadowani do sanitarek i byli transportowani do szpitala ewa-
kuacyjnego. W drodze kolumna sanitarek znalazła się pod obstrzałem nie-
przyjacielskiej artylerii. Samochody z rannymi spłonęły. Szczątki zmarłych 
pochowano przy drodze. Potem zostały ekshumowane i przeniesione na 
Cmentarz Bohaterów w Zgorzelcu.

Młody Janusz Pleskaczyński 
syn Edwarda, w chwili śmierci miał 
21 lat. Pochodził z Lublina. W 1944 r. 
został zmobilizowany, przeszkolo-
ny i wysłany na front. Jego rodzice 
chcieli ustalić miejsce pochowania 
syna, ale na próżno. Dopiero po 
latach jego młodszy kuzyn Michał 
Pawłowski, który po studiach far-
macji został wcielony do wojska 
i uzyskał rangę ppułkownika, ma-
jąc dostęp do archiwum wojsko-
wego, ustalił miejsce pochowania 
i okoliczności śmierci kuzyna.

Naczelny Dowódca Wojska 
Polskiego, marszałek Michał Rola-
Żymirski, napisał w swoim rozka-
zie do żołnierzy? „W dniu dzisiej-
szym (akurat był to dzień śmierci 
Janusza Pleskaczyńskiego) sforso-
waliście rzekę Nysę Łużycką. W tą 
ziemię wsiąkła krew tych, co tam 
polegli. Chwała wszystkim boha-
terom, którzy utorowali drogę do 
wolności, naród nigdy nie zapo-
mni żadnej kropli krwi przelanej 
o Polskę. Ta ziemia jest święta, bo 
przesiąknięta krwią bohaterów.

J.B.

Michał Pawłowski:
„Frontowi żołnierze mówią,

że to nic strasznego”.
Bydgoszcz 2005
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Wspomnienie o prof.
Feliksie Gajewskim

Z wielkim żalem informujemy, 
że w dniu 21 lipca 2014 r. zmarł 
w Gdańsku prof. dr hab. n. farm. 
Feliks Leon Gajewski, znakomity 
uczony, zasłużony działacz Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego i Sa-
morządu Aptekarskiego, zafascynowa-
ny dziejami naszego zawodu, uroczy 
gawędziarz, pasjonat zbierania muzea-
liów i archiwaliów farmaceutycznych, 
założyciel Muzealnej Izby Pamięci 
w Gdańsku. Jego twórczość naukowa 
zaowocowała licznymi publikacjami 
i patentami. Wyszkolił w Gdańsku 
wielu magistrów farmacji, przez sze-
reg lat był prezesem Gdańskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego oraz wiceprezesem 
Zarządu Głównego PTFarm.

Posiadał godność honorowego 
członka Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego.

Pamiętamy jak przyjeżdżał do Koszalina na zebrania naszego Oddzia-
łu Koszalińskiego PTFarm. jako prelegent i jak wręczał w imieniu Zarządu 
Głównego PTFarm. dyplomy i odznaczenia. Duża sala w Bibliotece Woje-
wódzkiej w Koszalinie była wówczas pełna farmaceutów.

Prof. dr hab. Feliks Gajewski studia farmaceutyczne rozpoczął w Gdań-
sku w 1953 r. Od 1958 r. był asystentem, a potem wykładowcą w Katedrze 
Chemii Biologicznej, a potem w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicz-
nej. Ostatnio był konsultantem rożnych firm farmaceutycznych, m.in. Zakła-
dów Farmaceutycznych „Polfa” w Stargardzie Gd., firmy Pfizer w Warszawie, 
Solco Basel, Homeopharm. Swoje doniesienia naukowe przedstawiał na licz-
nych kongresach krajowych i zagranicznych.

Prof. dr hab. n. farm.
Feliks Leon Gajewski
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Każdy, kto się raz zetknął z prof. F. Gajewskim, pamięta, jak był on zafa-
scynowany dziejami naszego zawodu i z jak wielką pasją starał się gromadzić 
zabytki, pamiątki i piśmiennictwo farmaceutyczne. Namawiał wszystkich 
aptekarzy do dokumentowania swych dziejów, zdobienia okien i wnętrza 
aptek akcesoriami aptekarskimi by podnieść rangę naszego wielowiekowego 
zawodu, zaangażowanego dla zdrowia ludności.

Sam był gorącym entuzjastą gromadzenia muzealiów farmaceutycz-
nych, które w dobie unowocześniania pomieszczeń aptecznych są niszczone, 
a stanowią wielką wartość muzealną. W założonej przez siebie Muzealnej 
Izbie Pamięci przy Wydziale Farmaceutycznym w Gdańsku każda muzeal-
na pamiątka i dokumenty dziejów aptekarstwa z obszaru Pomorza znajdo-
wała swoje miejsce. Nawet choroba (częściowy paraliż) nie złamały ducha 
i pasji prof. Feliksa Gajewskiego. W kontaktach ze studentami farmacji oraz 
magistrami farmacji starał się w nich utwierdzić dumę z naszego zawodu. 
Promieniował siłą ducha. Budził nasz podziw i szacunek.

Pogrzeb prof. Feliksa Gajewskiego odbył się 23 lipca 2014 r. na Cmenta-
rzu Garnizonowym w Gdańsku.

Żegnamy naszego drogiego Profesora Feliksa Gajewskiego z zapewnie-
niem, że nie zapomnimy Jego wskazań i będziemy kontynuować Jego pa-
sję żywej pamięci dla dziejów zawodu aptekarskiego oraz troski o muzealia 
i archiwalia farmaceutyczne.

dr J. Brzezińska
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Bądź dobrej myśli

Opatrzność ma tysiące
sposobów,

aby podnieść
schylonych i pomóc

wstać leżącym.
Czasami nasz los

wygląda jak drzewko
owocowe zimą:

widząc jego smutny
wygląd kto pomyślałby,
że te zdrętwiałe konary 

i widlaste gałęzie
będą się znowu zielenić,

rozkwitać,
a potem dadzą nowe

owoce!
A jednak wierzymy
w to, my to wiemy...

Johann Wolfgang Goethe
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Czego dowiedziałam się za późno?

Dawno temu ukazała się książka pod takim tytułem. Zebrano 
tam relacje osób: kobiet i mężczyzn, którzy opowiadali, jak do-
piero z wiekiem zrozumieli, jakie błędy popełniali w młodości 
w kontaktach z ludźmi, zwłaszcza z rodziną.

Pewna kobieta zwierzała się, że bardzo unikała teściowej, która była wy-
niosła i elegancka. Dopiero później odkryła, jak ważną rolę odgrywała ona 
w życiu męża, ponieważ dodawała mu otuchy w niepowodzeniach i chwaliła 
go. Natomiast ona jako żona tylko wytykała mu błędy i ganiła go.

Pewien starszy mężczyzna żalił się, że z rodzinnego domu wyniósł sztyw-
ne zachowanie wobec żony. Dopiero niedawno pewien kolega zwrócił mu 
uwagę, dlaczego nigdy nie pochwali swoją żonę ani serdecznie jej nie uściśnie 
nawet przy ludziach.

Zatem pochwała ze strony męża czy żony jest ważna dla utrzymania har-
monijnego współżycia i trwałości małżeństwa.
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Aranżacja wnętrza dawnych aptek
– sympozjum

KONFERENCJA NAUKOWA
PT. ROZWóJ APTEKARSTWA śLĄSKIEGO
MODA I STYL W APTEKACH POLSKICH
ZE SZCZEGóLNYM UWZGLęDNIENIEM

śLĄSKA I JEGO SPECYFIKI
RUDY K. KUźNI RACIBORSKIEJ

27-28.02.2015 R.

Organizatorzy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
mgr Piotr Klima - Apteka św. Mikołaja, Racibórz

Program konferencji:
27 lutego

10.00-11.00
Otwarcie konferencji, wystąpienie gości
referat inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Kazimierza Doli, Infirmeria i apteka 
przy śląskich klasztorach cysterskich.
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11.00-12.00
– Joanna Lusek, Historia bytomskich aptek w świetle dokumentacji 

archiwalnej i ikonografii do 1945 r.
– Bożena Urbanek, Wygląd galicyjskiej i śląskiej apteki przełomu XIX 

i początków XX wieku (na wybranych przykładach).
– Maria Elżbieta Kempa, Apteka „Pod Orłem” w Zabrzu (1857-2014) jako 

przykład ponad 150-letniej ciągłości historii.
– Piotr Klima, Oskar Troplowitz - aptekarz rodem z Gliwic.

Dyskusja - 20 minut

12.20-13.00 Przerwa na kawę

13.00-14.15
– Jacek Tomasz Persa, Standaryzacja w zakresie projektowania 

architektonicznego, estetyki i wyposażenia aptek po ich upaństwowieniu 
w PRL w latach 1951-1976.

– o. Marcelin Pietryja OFM, Zielarstwo i ziołolecznictwo w epoce 
średniowiecza i renesansu.

– Maria Klawe-Mazurowa, Apteki Magistra Henryka Klawe.
– Katarzyna Jaworska, Wileński aptekarz Jerzy Gutt (1769-1836) i Jego 

rodzina.
– Anna Marek, Leki i środki medyczne wykorzystywane podczas Powstania 

Warszawskiego 1944 r.

Dyskusja 30 minut
28 lutego
10.00-11.15
– Magdalena Grassmann, Eksponowanie farmaceutycznych artefaktów – 

koncepcje i realizacje na przykładzie wybranych muzeów europejskich.
– Zbigniew Bela, Style mebli aptecznych w stałej ekspozycji Krakowskiego 

Muzeum Farmacji.
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– Marta Piszczatowska, Proszki od zołzy, ognie bengalskie, pomady 
różane – zbiory farmaceutyczne Muzeum Historii Medycyny i Farmacji 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

– Bożena Płonka-Syroka, Kolekcja miniatur islamskich w zbiorach Muzeum 
Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

– Andrzej Syroka, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu - historia i stan obecny.
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Podsumowanie konferencji

Dyskusja 30 minut
Uczestnicy konferencji naukowej otrzymają 4 punkty edukacyjne.

Informacje szczegółowe: 
Piotr Klima,
kom. 501 088 491
email: klimafarm@wp.pl

Konferencji będą towarzyszyły wystawy tematyczne, stoiska książkowe oraz 
ciekawy program artystyczny i towarzyski (spotkania, przejazd zabytkową 
kolejką wąskotorową - stacja w Rudach powstała w 1899 r. i jest jednym 
z obiektów Szlaku Zabytków Techniki, największego w Polsce kompleksu 
poprzemysłowych obiektów zabytkowych. Kolej wąskotorowa łączyła 
Racibórz z Gliwicami i Bytomiem.) Będzie też okazja zwiedzić dawny klasztor 
cysterski, Bazylikę Mniejszą oraz piękny park i okoliczne lasy. Namawiamy 
do przedłużenia pobytu ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze 
i turystyczne. Przedstawiamy je w załączonym opisie Zespołu Klasztorno-
Pałacowego i miejscowości Rudy.

Zamek Piastowski w Raciborzu
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Leszczyńskie apteki

Nieczęsto zdarzają się książki dla farmaceutów i miłośników 
historii regionu (tu: Leszna)! Znaczenie aptek leszczyńskich 
w historii miasta, przypomnienie aptekarzy i wydarzeń w sze-

rokiej perspektywie od XVI wieku do końca XX stulecia, stanowi o dziele, 
opracowywanym przez 20 lat. Autorka nie zaniedbując swoich codziennych 
obowiązków rodzinnych i zawodowych, napisała książkę - jak wyznała pod-
czas promocji w poznańskim Muzeum Farmacji - traktując ją, jako swego ro-
dzaju spłatę długu wobec tych, którzy wierne i z oddaniem starali się pomagać 
pacjentom, jednocześnie dobrze służyli Lesznu i okolicy.

Opracowanie składa się z VIII. rozdzia-
łów (uzupełnione bogatą ikonografią i zdję-
ciami), które w pełnym ujęciu, z wykorzysta-
niem aparatu naukowego i archiwaliów, daje 
obraz tego, co najważniejsze w historii aptekar-
stwa i Leszna, z zaakcentowaniem zmian, jakie 
zaszły po II wojnie światowej oraz prywatyza-
cją aptek. Rozdziały tworzą zwartą całość, co ze 
wszech miar zasługuje na uwagę.

„Dawne dzieje aptek [od początku dziejów 
do wyzwolenia 1920 roku” (rozdz. I), obejmują 
okres powstawania pierwszych aptek (przy-
puszczalnie co najmniej od 1547, tj. nadania 
statusu miasta przez króla Zygmunta Starego 
i XVII-XVIII-wiecznymi, znanymi ze źródeł, 
właścicielami i nazwami aptek), ich rozwoju 
(w tym wzmianki o asortymencie zaleca-
nych leków), przywilejach (koncesje), zna-

czeniu w mieście (np. istnienie ul. Aptekarskiej - por. s. 18-20) i anegdocie. 
Oczywiście, przytoczone zostały informacje o czterech placówkach, które 
dobrze zapisały się przed odzyskaniem Niepodległości: Apteka Miejska, Apte-
ka „Pod Łabędziem”, Apteka „Pod Orłem” i Apteka „Pod Lwem”.

„Okres międzywojenny” (rozdz. II). czas stabilizacji gospodarczej i spo-
łecznej, miał specyficzny koloryt lokalny i dynamikę (istniały już 3 szpitale 
i 4 apteki). W tym okresie rozpoczęła działalność Apteka Kasy Chorych 
/Apteka Ubezpieczeń Społecznych (1932-1939). Po analizie zasobniejszych 
źródeł udało się Autorce ustalić, m.in. liczbę aptekarzy aprobowanych, 

mgr Teresa Alicja Mielczarek
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magistrów farmacji i pomocników aptekarskich (z wykazem nazwisk), 
którzy - w większości - swoje życie zawodowe związali do końca z Lesznem.

Trudne „Czasy okupacji niemieckiej” (rozdz. III) dotknęły także aptekarzy 
(Wincenty Pujanek z „Apteki „Pod Orłem”, zamordowany został w Charkowie 
(1940), wysiedlenia, zmuszanie opuszczenia mieszkań i aptek, przymusowe 
skierowania do pracy). W Lesznie działała tylko przy rynku Apteka „Pod 
Łabędziem” (właścicielem był Niemiec Kurt Gross, który obok F. Witha, 
zatrudniał polskich pomocników aptekarskich) i Apteka „Pod Złotym Lwem” 
(szefem był „Edi” Jacoby, przesiedlony z Estonii aptekarz niemiecki, życzli-
wy wobec Polaków), w której pracował, m. in. późniejszy prof. farm. Wi-
told Włodzierz Głowacki, historyk farmacji i Leokadia Siegowa - obydwoje 
aktywnie działali w konspiracji.

Okładka książki
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Najobszerniejszy rozdział IV, „Czasy Polski Ludowej do transforma-
cji 1989 roku i końca XX wieku”, obejmuje charakterystykę zmian i ogól-
nych przeobrażeń w aptekarstwie. Z jednej strony pierwsze lata powojenne 
i powrót prawowitych farmaceutów na swoje, potem upaństwowienie aptek 
(1951), jako placówki społeczne o nazewnictwie numerycznym; powsta-
nie aptek zakładowych, szpitalnych, sanatoryjnych, punktów aptecznych 
czy - w stanie wojennym - apteki leków darów, z początku przy kościele 
Św. Mikołaja). Właśnie o tej, raczej nieznanej, acz „często ostatniej desce 
ratunku” pisze Autorka, świadek, aktywna uczestniczka „łatania rynku far-
maceutycznego w latach w 1981-94, która z córką mgr farm., Iwoną Miel-
czarek-Jagodzińską zrobiły wiele dla chorych z Leszna i okolicy. Dużo tu 
osobistych wspomnień...

Od 1975 r., kiedy Leszno stało się miastem wojewódzkim powołano „Wo-
jewódzki Nadzór Farmaceutyczny” (rozdz. V), który funkcjonował do końca 
1998 r. (od 1992 podległy Krajowemu Inspektorowi ds. Farmacji w Warsza-
wie).W tekście przywoływane są: mgr farm. Mirosława Prałat, starszy inspek-
tor wojewódzki; mgr farm. Anna Sicińska, inspektor ds. gospodarki lekiem 
w Zespole Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej; mgr farm. Jadwiga Cy-
gielska-Langner, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Farmaceutycznego oraz mgr 
farm. Maria Ciężka i mgr farm. Maria Łukomska, inspektorzy farmaceu-
tyczni. Przez Wydział Zdrowia UW Miasta zatrudniano też konsultantów 
ds. farmacji (prof. Rafał Adamski, dr hab. farm. Anna Kodym).

W rozdziale VI. czytamy o „Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym 
- kole w Lesznie”, założonym 13.IX.1977 r., w którym podczas pierwszego, 
historycznego wyboru uczestniczyło 31 osób, a przewodniczącą została mgr 
farm. Teresa Alicja Mielczarek, mgr farm. Longina Matuszak-Chudzińska, 
sekretarzem, a po trzech latach funkcję sekretarza przejęła mgr farm Ma-
ria Jazdończyk. Zebrania szkoleniowo-naukowe, wykłady (m. in. prof. farm. 
Jerzego Masiakowskiego, prof. farm. Zyty Płotkowiak czy prof. farm. Michała 
H. Umbreita), obchody jubileuszy członków, wyjazdy plenerowe, wycieczki - 
to tylko niektóre przejawy aktywności Koła, które zyskały uznanie branżowe 
i urzędów państwowych.

„Izby Aptekarskie” (rozdz. VII), z krótkim rysem historycznym, opisują-
cym obrony interesów zawodowych (od XVII w. - „Congregatio Apotheca-
riorum” we Lwowie), finalizuje powołanie Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej (3.XI.1991 r.). Pierwszym prezesem Izby Aptekarskiej Dele-
gatury w Lesznie został mgr farm. Mieczysław Malski. „Zachodzące zmiany 
systemowe w gospodarce wkrótce po wolnych wyborach 4 czerwca 1989 
roku umożliwiły prywatyzacje, także aptek, które w 1951 roku zostały ode-
brane prawowitym aptekarzom, a następnie sprzedawane przez „Cefarm” bez 
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jakiegokolwiek zwrotu majątku byłym właścicielom. Rozkwit prywatnych 
aptek nastąpił dzięki wielkiej operatywności środowiska.” (s. 75). W latach 
1990-2001 działały w Lesznie już 22. Apteki - por wykaz z podaniem nazw, 
właścicieli, kierowników i dat otwarcia placówek.

Cennym uzupełnieniem jest na pewno „Słownik biograficzny Leszna - bio-
gramy farmaceutów” (rozdz. VIII), czyli zasłużonych dla historii miasta, re-
gionu, nade wszystko stających w obronie etosu zawodu.

Interesująca, rzetelnie opracowana publikacja nie tylko dla starszych 
i młodszych Koleżanek i Kolegów po fachu. Co istotne, będzie miała kon-
tynuację - tak obiecują p. mgr farm. Teresa Alicja Mielczarek i mgr farm. 
Mielczarek-Jagodzińska (współredagująca książkę).

Teresa Alicja Mielczarek
Wokół Leszczyńskich Aptek, Leszno 2014, s. 88.

dr farm. Jan Majewski
Honorowy Przewodniczący

Sekcji Historii Farmacji PTFarm.

Pierwiosnek.
Fot. R. Zarzycki
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Odszedł nasz Kolega
mgr farm. Zdzisław Wiśniewski
(19242014)

Urodził się 8 stycznia 1924 roku w Słupcy, gdzie jego ro-
dzice Franciszek i Ludwika z domu Majdecka, zamieszkali 
w 1919 roku, po powrocie z emigracji ze Stanów Zjedno-

czonych. Drugą wojnę światową spędził w Słupcy, i już jako niespełna 
szesnastoletni chłopiec był zmuszony do pracy u niemieckiego przed-
siębiorcy. W 1944 roku, razem ze swoim starszym bratem Tadeuszem, 
został aresztowany za działalność konspiracyjną i osadzony w obozie 
przejściowym na Błoniach w Inowrocławiu.

Po zakończeniu wojny i odbyciu obowiąz-
kowej służby wojskowej, kontynuował naukę 
w Gimnazjum w Koninie, gdzie uzyskał dyplom 
maturalny. W 1947 r. rozpoczął studia na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
na Wydziale Farmacji. W czasie studiów nastą-
piła reforma szkolnictwa wyższego, powstała 
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkow-
skiego, a Wydział Farmacji został przeniesiony 
na Akademię Medyczną.

Studia początkowo były dość kosztowne, 
ponieważ wszystkie chemikalia i naczynia po-
trzebne do analiz na ćwiczeniach oraz sprzęt 
laboratoryjny studenci kupowali za własne 

pieniądze. Dla ułatwienia zaopatrzenia przy Kole Farmaceutycznym działał 
sklepik z chemikaliami.

W tym okresie Zdzisław Wiśniewski brał czynny udział w pracach Koła. 
Przez jeden rok był w jego Zarządzie jako skarbnik. Koło Farmaceutyczne 
prowadziło dość ożywioną działalność gospodarczą. Oprócz sklepiku wyda-
wano skrypty z własnej powielarni. Udzielano również zapomóg i stypen-
diów.
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Po ukończeniu studiów w 1951 roku podjął swoją pierwszą pracę w Ko-
szalinie. Wcześniej na terenie koszalińskiego odbywał praktyki studenckie 
w prywatnej aptece mgr Dębskiego w Sławnie. Pracę rozpoczął już po upań-
stwowieniu aptek w Oddziale Wojewódzkim Centrali Aptek Społecznych 
w Koszalinie. Pracę w administracji podjął ze względu na warunki eko-
nomiczne - miał rodzinę: żonę Barbarę i trzyletnią córkę Halinę (obecnie 
również farmaceutkę). Aby zdobyć staż zawodowy pracował dodatkowo na 
1/2 etatu w Aptece Nr 11 przy ul. Piłsudskiego (dawniej Armii Czerwonej) 
w Koszalinie.

W byłym województwie koszalińskim (należały doń jeszcze powiaty: 
Człuchów, Bytów, Wałcz i Złotów), obejmującym obszar większy od obec-
nego zasięgu działania Okręgowej Izby Aptekarskiej, czynnych było zaledwie 
29 aptek.

Pierwsza samodzielna praca Zdzisława Wiśniewskiego związana była 
z wyeliminowaniem z obiegu aptecznego leków nieznanego pochodzenia 
oraz nieznanego działania. Apteki posiadały duże ilości chemikaliów i specy-
fików niezidentyfikowanych. W tym czasie zdarzył się tragiczny w skutkach 
przypadek omyłkowego dostarczenia do aptek siarczanu barowego, zamiast 
siarczanu sodowego. Zdzisław Wiśniewski był autorem schematu analiz, 
dostarczonych do wszystkich aptek w celu rozpoznania śmiercionośnej sub-
stancji.

Oddział Wojewódzki Centrali Aptek Społecznych mieścił się początko-
wo w gmachu Poczty Głównej w Koszalinie, później na ulicy Mickiewicza, 
aż wreszcie został przeniesiony do własnego budynku na ulicy Dąbrówki. 
W czasie swojej pracy w administracji Zdzisław Wiśniewski kolejno awanso-
wał na stanowisko kierownika działu obrotu towarowego, głównego instruk-
tora i zastępcę dyrektora Centrali. W tym czasie zostały uruchomione nowe 
apteki w Tucznie, Bobolicach, Polanowie, Barwicach i Mirosławcu. Wypo-
sażenie tych aptek było bardzo zróżnicowane ze względu na brak środków 
inwestycyjnych.

W 1955 r. z inicjatywy mgr Leona Staśkiewicza powstał Oddział Ko-
szaliński Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z siedzibą w Słupsku. 
Od samego początku mgr Zdzisław Wiśniewski był członkiem Zarządu, a w 
I, II i V kadencji skarbnikiem Oddziału. Ze względu na skromne fundusze 
wyjściowe ze składek wystosowano apel do wszystkich aptekarzy regionu, 
by wpłacili hojną dotację na organizację zebrań naukowych.

Od 1951 r. również w życiu rodzinnym zachodziły zmiany. Rodzina po-
większyła się - w 1953 roku urodziła się druga córka Małgorzata (później 
dwojga fakultetów - biolog oceanograf i lekarz chirurg), a w 1956 bliźniaki - 
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Andrzej (później inżynier chemik, wychowawca młodzieży i dyrektor szkół) 
oraz Maria (później dwojga fakultetów - inżynier chemik i ekonomista).

Otrzymane po wielkich trudach mieszkanie na starówce w Koszalinie, 
na ul. Dąbrówki, okazało się zbyt ciasne przy czwórce dzieci. Ze względów 
rodzinnych zdecydował się na zmianę miejsca zamieszkania i w związku 
z tym pracy. Zrezygnował ze stanowiska zastępcy dyrektora Centrali i po-
prosił o przeniesienie do mającej powstać apteki w Kaliszu Pomorskim.

Aptekę tę organizował od podstaw. W lipcu 1957 r. apteka została otwar-
ta, a Zdzisław Wiśniewski był jej kierownikiem aż do przejścia na emeryturę. 
Aptekę prowadził razem z żoną Barbarą - technikiem farmaceutycznym. Przy 
aptece zorganizował i prowadził pierwszą w Kaliszu Pomorskim pracownię 
analiz medycznych, która działała przez kilka lat, aż do uruchomienia nowej, 
przy Ośrodku Zdrowia w Kaliszu Pomorskim.

Po przejściu na emeryturę, nie zerwał kontaktu z zawodem - planował 
kontynuowanie pracy w tej samej aptece, w niepełnym wymiarze czasu. Nie-
stety sprawy, mimo wcześniejszych uzgodnień, ułożyły się inaczej, a kontakty 
zawodowe stały się sporadyczne. Pomimo trudności, aż do 2005 roku pra-
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cował okresowo w różnych okolicznych aptekach. We wrześniu 2001 roku 
- 50 lat po absolutorium -jego dyplom magistra farmacji został odnowiony, 
z całym ceremoniałem akademickim, na uroczystości zorganizowanej na 
Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,.

Bezpartyjny społecznik i pasjonat pracy, odznaczony został bardzo przez 
siebie cenionym medalem im. Ignacego Łukasiewicza, a także nagrodą Mini-
stra Zdrowia oraz wieloma dyplomami branżowymi. Za wieloletnią działal-
ność społeczną został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zdzisław Wiśniewski zmarł 16 marca 2014 roku w Kaliszu Pomorskim 
i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Źródło: osobiste wspomnienia Zdzisława Wiśniewskiego spisane w 2001 roku oraz materiały rodzi-
ny, według stanu na 17.03.2015 r.
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List z Biecza

Posłuchajcie moich dalszych wspomnień.

21 VIII 1940. Nablus.
Palestyna. Podczas ćwiczeń pod olbrzymimi drzewami pieprzowymi, 

częściowo kwitnącymi biało, a częściowo owocującymi jak jarzębina, He-
nio wyraził swoje zdziwienie niepomierne, że ten pieprz... czuć pieprzem. 
Uśmialiśmy się, orzekając zgodnie, że i samo drzewo od zapachu widocznie 
nazwano pieprzowym.

Jest z nami pewien poczciwy chirurg, por. dr M., który nas niesłychanie 
kompromituje zadawaniem śmiesznie naiwnych pytań. Anglicy odpowiadają 
jednak z całą powagą, i to nas do reszty dobija. Pyta np. po co jest w zestawie 
ceratka? Albo do czego służy preparat tannafax, skoro jest na nim wyspecy-
fikowany taki prosty skład: ol. vaselini, acidum tannicum, phenolum. Płachta 
namiotowa była dla niego czymś o zupełnie niewiadomym przeznaczeniu. 
W końcu zapytałem go wczoraj, czy przypadkiem nie wie, do czego służy 
chustka do nosa.

Za trzy i pół godziny wyjeżdżamy na 3-dniowe ćwiczenia gdzieś pod 
Hajfę. Będziemy też i w samej Hajfie.

24 VIII 1940. Nablus. Palestyna.
O ósmej rano wróciliśmy z polowych ćwiczeń. Po dobrym śniadaniu 

uporządkowałem swoje rzeczy i ze spokojną głową zabrałem się do odno-
towania garści wrażeń z ostatnich dni spędzonych pod gołym, skwarnym 
palestyńskim niebem.

Pierwszy dzień ćwiczeń polegał na dojechaniu na odległość 35 minut 
jazdy od Hajfy i na rozłożeniu się biwakiem na piaszczystych wydmach 
nadmorskich. Od godziny 16.00 do 23.50 otrzymaliśmy przepustki do mia-
sta, gdzie akurat odbywała się jakaś gala morska. Do godziny 16-tej więc 
chlapaliśmy się w morskich falach i ścigali po brzegu usłanym gładziutko 
i równiutko przepysznym piaseczkiem. Pomiędzy kamykami uciekały i cho-
wały się małe jak duży pająk kraby o śmiesznie umieszczonych oczach.

Zarówno brzeg, jak i morze były puste. Żadnego dymu, żadnego żagla 
czy łodzi. Przed chwilą wtoczyło się na plażę prywatne auto, a dwie jego 
młode pasażerki zajęte były właśnie budową zamków z piasku. Daleko na 
horyzoncie rysowały się ciemnym granatem jakieś zębate ruiny zamczy-
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ska na wpół pogrążonego w wodzie. Czyżby to były pozostałości po owej 
wspaniałej Cezarei, wybudowanej jeszcze przez Heroda Wielkiego? Był to 
na tym odcinku wybrzeża jedyny port, zbudowany wielkim nakładem sił 
i pieniędzy. Drugi był w Akka. Hajfa jest już nowoczesnym portem. Wi-
doczność ruin była kiepska, bo przesłaniał je dołem białawy mglisty tuman 
rozbryzganych fal morskich.

Wymijając „nimfy” budujące zamki z piasku, pobiegliśmy wilgotną plażą 
daleko. W drodze powrotnej wyszedł nam naprzeciw por. Leszek Pawłowski, 
lekarz dentysta, o zgrozo, bez kąpielowych majtek. Maszerował ku nam i obu 
„nimfom” z beztroskim uśmiechem, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, 
że jest kompletnie nagi. Na nasze najrozmaitsze znaki wcale nie reagował. 
Gdy już był całkiem blisko, wreszcie zmiarkował się, że odstawia Adama, 
i warto było widzieć jego przerażoną minę. Natomiast „nimfy” jego goliznę 
przyjęły obojętnie.

Za plecami od żółtych gór odbijała matowa zieleń krzaków porasta- 
jących wydmę i kryjących nasze wozy, zaparkowane wśród palm, euka-
liptusów i jakichś krzaczastych, gałęzistych tamaryszków i cyprysów. Wi-
docznie żołnierz brytyjski przyzwyczajony jest do tego, że ćwiczenia nigdy 
nie odbywają się bez omijania okazji do kulturalnych rozrywek, jak kino, 
teatr, koncert czy w ogóle wyjazd do najbliższego miasta, bo Anglicy całą 
drogę cieszyli się już naprzód, skandując: „Hajfa, Hajfa, Hajfa”. Mieli zresztą 
te punkty programu w planie ćwiczeń na tablicy rozkazów.

Zaraz też po przyjeździe na wydmę, gdzie już huczały gazowe kuch-
nie i obiad było czuć w powietrzu, pozbierali z samochodów swoje koce 
z moskitierami, pozanosili pod upatrzone gałęzie, porozwijali i wyciągnęli 
z nich elegancko i umiejętnie złożone długie spodnie. Od szóstej wieczorem 
bowiem obowiązuje „strój wizytowy”, ściślej mówiąc, przeciwmalaryczny, 
a więc długie spodnie i długie, spuszczone rękawy. Za uchybienia pod tym 
względem, jak w ogóle za wszelkie uchybienia odnośnie do osobistej czy 
zbiorowej higieny tropikalnej, są wymierzane surowe kary, surowsze niż za 
nieogolenie co rano (tak, codziennie!) brody. Żołnierz jednak fasuje dobre 
żyletki i dobre mydło, a co najważniejsze, każdego ranka daje mu się przed 
śniadaniem garnek gorącej wody i tyle czasu na zabiegi toaletowe, że może 
się dobrze i spokojnie ogolić.

Muszę odnotować, że kuchnie jadą naprzód na przewidziane miejsce 
postoju i posiłek jest natychmiast wydawany po przybyciu żołnierzy, gorący 
i świeży, co dla psychiki żołnierza jest faktem pierwszorzędnego znaczenia. 
Z kucharzami jadą higieniści i na każdym miejscu zastajemy zawsze już 
gotowe trzy ustępy z prawdziwego zdarzenia, z sedesami z muchoszczelną 
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klapą i paczką papieru higienicznego. Obok osobno pisuary z blaszanek 
po benzynie z dezynfekcyjnym proszkiem.

Samochody, dawno już podstawione, odjechały punktualnie o godzinie 
16, pełne rozbawionych młodych ludzi. Pozostała tylko służba.

Angielscy koledzy zaciągnęli nas wieczorem do jakiegoś żydowskiego 
dansingowego lokalu, znajdującego się na tarasie III piętra, skąd widok na 
morze był wspaniały. Miasto leżało w ciemnościach. Black out obowiązy-
wał tu ścisły. Za dnia miasto nie zrobiło na mnie specjalnego wrażenia. 
Część żydowska prezentuje się całkiem dobrze. Uderza wielka różnorodność 
mundurów brytyjskich. Na tarasie było wcale przyjemnie, bo też ciemno, 
delikatna muzyka i dziewczęta. Był też bar. Oparty o balustradę, to przyglą-
dałem się morzu, to obserwowałem przewijające się pary. Sierż. Boot tańczył 
z rozmachem, poprawiając szkła na nosie, w końcu zniknął ze swoją part-
nerką w jej sypialni o piętro niżej. Poczęli znikać i inni. Od dłuższej już 
chwili asystowała mi jakaś dobrze zbudowana blondyna, zabawiając mnie 
konwersacją w najczystszym polskim języku. Na moje zdziwienie najpierw 
zadeklamowała mi szereg urywków z Mickiewicza, a następnie opowiedzia-
ła, że jest warszawianką, że ma warszawską maturę i że przed paroma laty, 
jako zapalona członkini organizacji Szomer, przyjechała do Palestyny z całą 
grupą ideowców „budować ojczyznę”.

– Dawno pan w Palestynie? – pytała. – Pan pewnie jeszcze nie wie, 
że życie tu ciężkie, bardzo ciężkie. Tu są potrzebni silni i zdrowi robotni-
cy, a nie inteligencja, i to jeszcze bez zawodu, jak ja. Przeszłam wiele. Nie 
miałam co jeść. Moje ideały prędko się wypaliły. Co było robić? I tak oto. 
niech pana to nie dziwi, znalazłam się tu, w tym lokalu. Trudno. Jakiś czas 
tak jeszcze „popracuję”, żeby zaoszczędzić potrzebną sumę funtów, a potem 
kupię sobie gdzieś pralnię albo restauracyjkę czy kawiarnię, wyjdę za mąż 
i tak się ustabilizuję. Co, nie wierzy pan? Tu wiele dziewcząt tak robi i są 
potem najlepszymi żonami.

Dziewczyna mówiła to wszystko nie pytana i dziwnie zwierzającym się 
tonem, jakby usprawiedliwiała się. Dlaczego miałbym jej nie wierzyć.

– Dlaczego nie tańczymy? Dlaczego pan nie tańczy? – zapytała nagle 
– zwracając rozmowę na inny temat – A może chce pan zejść na dół?

Późno już było, gdy wróciliśmy na wydmy taksówką.
Następnego dnia zatrzymaliśmy się z innej strony Hajfy w dość dzikich 

górach, na wyłysianej, obszernej polanie, do której dojazd dnem skalistego 
wąwozu i bezdrożami był bardzo uciążliwy. Tam też zanocowaliśmy. Z wie-
czora jednak, mimo tak fatalnej drogi, odwieziono nas do miasta na repre-
zentacyjny koncert. Rano znalazłem w łóżku niespodziankę – zaplątanego 
w moskitierze tęgiego skorpiona.
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Na tej polanie zdarzył się dość znamienny incydent, mianowicie w pew-
nej chwili usłyszeliśmy gdzieś daleko w dole, w głębi wąwozu, borykający się 
ciężko z trudnym terenem motor. Oficerowi brytyjscy, nadsłuchując, orzekli, 
że to może być tylko motor wojskowy, i z tym większą ciekawością oczeki-
wali wynurzenia się z krzaków maszyny, bo plan ćwiczeń nie przewidywał 
niczyjego przybycia. Huk motocykla stawał się coraz wyraźniejszy i wreszcie 
wyjechał na polanę żołnierz, który zatoczył mały łuk, podjechał do grupy 
oficerów i podał coś płk. Melvinowi. Natychmiast też drogą, którą przybył, 
odjechał. Okazało się, że był to kompanijny listonosz z Nablus, który przy-
jechał doręczyć mi karteczkę, jaka nadeszła od Jasia Danka. Wielkie było 
zdumienie naszych panów oficerów, a kpt. Dukało zrobił uwagę, że przecież 
pojutrze i tak będziemy w koszarach, po cóż więc ten biedak psuł motor.

Kartka została natychmiast „komisyjnie” przeczytana w przewidywa-
niu poważnych w niej wiadomości, płk Melvin zaś osobiście mi ją wręczył 
z gratulacjami. Karteczka oznajmiała, że nadszedł wreszcie tak długo oczeki-
wany przez nas „Dziennik Rozkazów” z Londynu z 12.V.1940 r. z aspirancką 
nominacją Szczepcia, Edka i moją.

Ucieszyłem się i przyjmuję gratulacje.
Także od Was, Drodzy Czytelnicy!

Wiesław Fusek

Autoportret
– olej/tekstura

(1936 r.)
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ładna sukienka
– Czy mogę przymierzyć tę sukienkę 

na wystawie? – pyta klientka.
– Proszę bardzo, ale mamy też przy-

mierzalnię.

Prognoza
– Kiedy się pobierzemy, będę dzieliła 

z tobą wszystkie radości i smutki!
– Kiedy ja nie mam żadnych kłopo-

tów!
– Toteż mówię wyraźnie. Kiedy się po-

bierzemy!

Budzik
– Mój budzik terkocze jak karabin ma-

szynowy.
– No i co? Zrywasz się?
– A skąd? Śpię jak zabity.

Żona do męża
– Kochany, sprawimy sobie wyśmienity 

weekend.
– Cudowny pomysł! Do zobaczenia 

w poniedziałek!

Instruktor rolny
Instruktor rolny mówi do właściciela 

sadu:
– Pan stale pracuje starymi metodami. 

Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa 
uda się panu zebrać chociaż 10 kg 
jabłek.

– Ja też będę zdziwiony, bo zawsze 
zbieram z tego drzewa gruszki.

Po kieliszku
– Znowu wracasz z knajpy! – złości się 

żona.
– Czemu się dziwisz. Przecież nie mogę 

tam zamieszkać na stałe.

Szkot u lekarza
Szkot poszedł do lekarza. Ten zbadał 

go i mówi:
– Przede wszystkim musi pan przestać 

palić!
Szkot ubiera się i wychodzi.
– Chwileczkę! – mówi lekarz – jeszcze 

nie zapłacił pan za wizytę.
– Bo ja nie zamierzam skorzystać 

z pana rady.

W komisariacie
– Zginął mój mąż – zgłasza w komisa-

riacie zdenerwowana żona.
– A jak był ubrany? – pyta policjant.
– Jak zwykle. Ciemne spodnie, jasna 

koszula i fartuszek w kwiatki.

Zalety
– Mój narzeczony podziwia we mnie 

wszystko: moje oczy, moją figurę, mój 
głos, mój chód, moje toalety...

– A ty co w nim podziwiasz?
– Jego dobry gust!

W parku
– Przyjemnie tak czasem pospacero-

wać...
– O tak, odpowiada Grzesio – A panu 

za co odebrali prawo jazdy?


