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Jest ju˝ grudzieƒ miesiàc zimny

I w swym trwaniu bardzo dziwny

Bo gdy mrozu kwiaty w oknie

W sercach ludzi mega stopnie

Idà Êwi´ta czas radoÊci

Ciep∏a, szcz´Êcia i mi∏oÊci

Wi´c ˝yczymy Aptekarzom

Niech si´ same cuda zdarzà

By rozmawiaç móc z doktorem

Na spokojnie nie ze sporem 

By pacjenta dobro chroniç

po pieczàtk´ go nie goniç,

By ustawà nas nie zbyli

Takà, co to w ka˝dej chwili
Swego trwania w naszym prawie
Nie pomo˝e w ˝adnej sprawie
Niech spe∏niajà si´ marzenia
To co dobre si´ nie zmienia
A na ka˝dym naszym kroku
Który damy w Nowym Roku
Dobre s∏owa nas spotka∏y
I otuchy nam doda∏y
By ka˝dego dnia o Êwicie
Zaczàç prac´ nale˝ycie
Nie ze smutkiem i poÊpiechem
Lecz z radoÊcià i uÊmiechem.

E. Baƒkowska



Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz zbli˝ajàcego si´ Nowego 2014 Roku
wszystkim cz∏onkom Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

˝yczymy
spokojnych Âwiàt, wolnych od codziennego poÊpiechu, trosk 
i zmartwieƒ, sp´dzonych wÊród rodziny, przyjació∏ i bliskich

oraz
by Nowy Rok sprzyja∏ planom i marzeniom, a ˝yczliwoÊç otacza∏a wszystkich

nie tylko w Âwi´ta ale w ka˝dy dzieƒ Nowego Roku

El˝bieta Kuriata
Warmiƒsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

oraz pracownicy 
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego 

w Olsztynie

Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia 
pragn´ przes∏aç wszystkim farmaceutom naszej olsztyƒskiej 

Izby Aptekarskiej
najserdeczniejsze ˝yczenia. 

Niech nadchodzàce Âwi´ta b´dà dla ka˝dego z was
niezapomnianym czasem 

sp´dzonym bez poÊpiechu, trosk i zmartwieƒ.
˚ycz´ Wam, aby Êwi´ta odby∏y si´ w spokoju i radoÊci 

wÊród Rodziny, Przyjació∏ oraz wszystkich Bliskich dla Was osób.
A wraz z nadchodzàcym Nowym Rokiem

˝ycz´ Ka˝demu z Was równie˝ du˝o zdrowia i szcz´Êcia. 
Niech nie opuszcza Was pomyÊlnoÊç 
i spe∏nià si´ te najskrytsze marzenia.

Prezes OIA Olsztyn
Roman Jan Grzechnik
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Szanowni Paƒstwo
Na tegorocznym Zjeêdzie chcia∏bym

poruszyç jak˝e wa˝ne dla nas wszystkich
zagadnienie samorzàdu aptekarskiego.
Czym tak naprawd´ jest, jakie sà jego obo-
wiàzki i prawa, a przede wszystkim jak
ka˝dy z nas mo˝e wp∏ywaç na losy nasze-
go zawodu.
Samorzàd okreÊla wyodr´bnionà gru-

p´ spo∏ecznà, która powsta∏a z mocy
prawa i powo∏ana jest do samodzielnego
wykonywania zadaƒ z danego zakresu,
niemniej jednak podlegajàca nadzorowi
ze strony paƒstwa, jak równie˝ kontrolo-
wany jest przez grup´, która go powo∏a-
∏a. Nie mo˝na zapomnieç, ˝e samorzàd,
jako jednostka posiadajàca osobowoÊç
prawnà ponosi odpowiedzialnoÊç za
swoje dzia∏ania.
Podstawowy podzia∏ samorzàdu

wyró˝nia samorzàd terytorialny – dotyczà-
cy wspólnoty osób zamieszkujàcych dane
obszar geograficzny oraz funkcjonalny,
który dotyczy wspólnoty osób opartej na
wi´zi pracy, wykonywania zawodu lub in-
nej dzia∏alnoÊci.
Na przestrzeni dziejów ka˝dy zawód

organizowa∏ si´ w grupy o charakterze ce-
chowym. Zawód aptekarza nie odbiega∏ od
tej prawid∏owoÊci. Rzadko jednak by∏y to
samodzielne organizacj´; cz´Êciej przypi-
sywani oni byli do cechu kupieckiego. Do-
piero po wyzwoleniu z zaborów podj´to
usilne starania nad powo∏aniem w∏asnej
organizacji zawodowej, co zaowocowa∏o
Ustawà o wykonywaniu zawodu aptekar-
skiego z 1938 r oraz Ustawà o Izbach Ap-
tekarskich z roku 1939. II wojna Êwiatowa
zaburzy∏a dzia∏alnoÊç organizacji farma-
ceutycznych i choç rzàdy okupacyjne po-
wo∏a∏y do ˝ycia „izb´ aptekarskà”, to by∏a
to tylko jednostka zarzàdzania na pozio-
mie administracyjnym. Dopiero w lipcu ’44
w Lublinie rozpocz´∏a prace pierwsza OIA.
Jednak po raz kolejny ca∏y trud jaki w∏o˝o-
no w organizacj´ organów samorzàdo-

wych zosta∏ udaremniony w jeden tzw.
„czarny dzieƒ” tj. 08.01 1951, kiedy to na-
stàpi∏a „socjalizacja ustroju aptekarstwa”;
zniesiono izby aptekarskie a rozwój samo-
rzàdu usta∏ na bagatela 40 lat. Dopiero
ustawa z 1991 ponownie przywróci∏a mo˝-
liwoÊç tworzenia samodzielnych organiza-
cji aptekarzy tj. izb aptekarskich. Tego sa-
mego roku w Warszawie obradowa∏ I Kra-
jowy Zjazd Aptekarzy.
G∏ówne zadania samorzàdu aptekar-

skiego nie zmieni∏y si´, a˝ do tej pory. To
w∏aÊnie przedstawiciele, których wybiera-
my, sà powo∏ani do reprezentowania za-
wodu aptekarza, obrony jego interesów,
troski o zachowanie godnoÊci i niezale˝no-
Êci, czy sprawowanie pieczy i nadzoru nad
wykonywaniem zawodu. Izby Aptekarskie
zgodnie ze swoimi ustawowymi kompeten-
cjami majà tak˝e za zadanie kszta∏towaç
stosunki mi´dzy aptekarzami i pracowaç
na rzecz solidarnoÊci zawodowej.
Funkcj´ decyzyjnà i reprezentacyjnà

w samorzàdzie aptekarskim pe∏nià na
szczeblu lokalnym Rady Aptekarskie, zaÊ
na szczeblu krajowym Naczelna Rada Ap-
tekarska. Prawid∏owoÊç ich dzia∏ania oce-
niajà i raportujà Komisje Rewizyjne. W ob-
r´bie ka˝dej Rady Aptekarskiej wy∏aniane
jest prezydium oraz jednostki zajmujàce
si´ poszczególnymi obszarami funkcjono-
wania Êwiata farmaceutów. Organem zaj-
mujàcym si´ nieprawid∏owoÊciami zwiàza-
nymi z wykonywaniem zawodu farmaceu-
ty zajmuje si´ natomiast Rzecznik Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej.
Najwy˝szà zaÊ w∏adzà samorzàdu ap-

tekarskiego, która decyduje o polityce we-
wn´trznej i zewn´trznej sà delegaci z ca∏ej
Polski spotykajàcy si´ na Krajowym Zjeê-
dzie Aptekarzy. 
Ka˝da zmiana, jaka mia∏a miejsce

g∏ownie w warunkach ekonomicznych po-
ciàga∏a za sobà ogromnà dezorganizacj´
w stosunkach mi´dzy aptekami, jak rów-
nie˝ wewnàtrz nich. 

S∏owo Prezesa
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Ogromnym echem odbi∏o si´ odrzuce-
nie projektu ustawy zawierajàcej opis za-
sady: „apteka dla aptekarza”, na mocy któ-
rej to wyznacznikiem wydania pozwolenia
na prowadzenie apteki mia∏yby byç wyso-
kie kwalifikacj´ zawodowe magistra farma-
cji, a wydana koncesja by∏aby ogromnym
wyró˝nieniem. Ww. zasad´ uznano jednak
za ograniczenie swobody dzia∏alnoÊci go-
spodarczej. Mimo wielokrotnej próby wdro-
˝enia tego systemu wnioski farmaceutów
by∏y i sà nadal odrzucane.
Nie przewidziano jednak, w jakim stop-

niu wp∏ynie to na postrzeganie naszego
zawodu. Nie pomyÊlano, ̋ e przedsi´biorcy
posiadajàcy aptek´ kierujà si´ innymi za-
sadami ni˝ kodeks etyki zawodowej jaki to
nam farmaceutom wpajano przez ca∏y
okres jak˝e trudnych studiów. 
Nie przewidziano na jak ogromnà ska-

l´ przerodzi si´ konflikt mi´dzy wiedzà jakà
posiadamy i jakà powinniÊmy si´ dzieliç
z pacjentem, a dzia∏aniami marketingowy-
mi jakie na chwil´ obecnà sà przenoszone
do aptek. To by∏ poczàtek, kiedy to apteka
stawa∏a si´ wprawdzie wyspecjalizowa-
nym, ale jednak tylko sklepem handlujà-
cym lekami. Bo jak rozdzieliç doradztwo
farmaceutyczne, udzielanie pe∏nej informa-
cji o leku i wdra˝anej farmakoterapii jak
równie˝ interakcjach wynikajàcych z poli-
pragmazji od sprzeda˝y wiàzanej i zwi´k-
szania koszyka zakupowego, a tym sa-
mym od strachu przed utratà pracy? 
W tym miejscu zwracam si´ do wszyst-

kich przedstawicieli zaprzyjaênionych sa-
morzàdów oraz przedstawicieli Administra-
cji Paƒstwowej których dzisiaj z wielkà
przyjemnoÊcià goÊcimy. To w waszym in-
teresie jest wspieraç farmaceutów i samo-
rzàd aptekarski w walce o jakoÊç wykony-
wania naszego zawodu. To wam i wielu lu-
dziom których reprezentujecie powinno za-
le˝eç na tym aby farmaceuta mia∏ mo˝li-
woÊç wykonywania swojego zawodu z na-
le˝ytà starannoÊcià. To wy i wasi znajomi

oraz osoby które reprezentujecie sà poten-
cjalnymi pacjentami w naszych aptekach.
I jestem g∏´boko przekonany a nawet pew-
ny ˝e wszyscy oczekujecie ˝eby farma-
ceuta pracujàcy w aptece poleca∏ wam
produkt leczniczy, który jest wam niezb´d-
ny, wybór którego nastàpi∏ zgodnie z wie-
dzà medycznà i farmaceutycznà a nie pro-
dukt który zosta∏ zakupiony przez w∏aÊci-
ciela czy menad˝era który zazwyczaj nie
jest farmaceutà i zosta∏ przeznaczony do
sprzeda˝y promocyjnej.
Przez wiele lat farmaceuci, ze wzgl´du

na specyfik´ swojej pracy, wiedz´ oraz
dba∏oÊç o dobro pacjenta darzeni byli
ogromnym szacunkiem. Jednak jak ocze-
kiwaç szacunku od osób postronnych,
skoro nie potrafimy si´ uszanowaç w obr´-
bie zawodu? Coraz cz´Êciej zamiast wza-
jemnej pomocy i zrozumienia obserwuje-
my rywalizacj´, zazdroÊç i agresj´. Apteki
przeÊcigajà si´ w znajdywaniu Êrodków do
wzajemnej destrukcji. W naszej spo∏ecz-
noÊci pokutujà absurdalne podzia∏y na ap-
tekarzy prywatnych i aptekarzy siecio-
wych, aptekarzy pracujàcych w aptekach
otwartych i szpitalnych, na w∏aÊcicieli i pra-
cowników a nawet w Radach Aptekarskich
podzia∏y na zwolenników Prezesa i tzw:
opozycj´. Podwa˝amy wzajemnie swoje
opinie, powierzamy technikom farmaceu-
tycznym zadania, ustawowo przypisane
magistrom farmacji, tymczasem Kodeks
etyki przypomina o tym, i˝ „czynnoÊci za-
strze˝one dla aptekarza by∏y wykonywane
tylko przez osoby uprawnione”, jak rów-
nie˝ o tym, i˝ ka˝dy z nas osobno wp∏ywa
na opini´ wystawianà przez pacjentów, je-
˝eli wi´c b´dziemy wzajemnie naruszaç
swoje dobre imi´, jak mo˝emy oczekiwaç,
ze b´dziemy autorytetem dla ludzi przy-
chodzàcych do naszych aptek?
JeÊli nasze stosunki nie b´dà opiera∏y

si´ na lojalnoÊci, szacunku i solidarnoÊci
wkrótce z osób zaufania publicznego sta-
niemy si´ zwyk∏ymi sprzedawcami! 
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Wa˝ny pozostaje tak˝e aspekt powià-
zania lekarz – farmaceuta. Ten temat od
zawsze budzi powa˝ne kontrowersje. Po-
strzegamy si´ wzajemnie jako swojego ro-
dzaju konkurencj´ autorytetowà. Dyskre-
dytujemy nawzajem swoje opinie, obar-
czamy wzajemnie winà, czego przyk∏adem
jest wieczna walka o poprawnie wypisywa-
ne recepty: my odsy∏amy pacjenta do leka-
rza po popraw´ lub wydajemy lek z pe∏nà
odp∏atnoÊcià, podczas gdy lekarze infor-
mujà pacjentów o naszej z∏ej woli. Zapytaç
tu mo˝na: jak cz´sto lekarz dzwoni do ap-
teki z proÊbà o pomoc w prawid∏owoÊci
wypisywanej recepty? Jak cz´sto spotyka-
my si´ z wrogoÊcià w s∏uchawce telefonu,
kiedy dzwonimy by skonsultowaç z leka-
rzem zaordynowane leki? W tym temacie
pojawia si´ kolejny problem tj. opieki far-
maceutycznej: bo jak wprowadziç w ˝ycie
przedsi´wzi´cie, które ma si´ opieraç na
wspó∏pracy lekarz– farmaceuta, skoro nie
mo˝emy na sobie wzajemnie polegaç?
Skoro sobie nie ufamy... i skoro wzajemnie
podwa˝amy swój autorytet w oczach pa-

cjenta… Na poziomie samorzàdów zawo-
dowych wyst´puje pe∏ne zrozumienie po-
ruszonych problemów oraz ch´ç rozwiàzy-
wania ich we w∏asnych gronach ale na po-
ziomie indywidualnych relacji jest du˝o sy-
gna∏ów ˝e to wszystko nie dzia∏a.
Problemów z jakimi musimy si´ zmie-

rzyç b´dzie coraz wi´cej... Farmaceuci po-
siadajàcy doÊwiadczenie zawodowe mu-
szà przekazywaç wst´pujàcym w nasze
szeregi jak wa˝ny jest wzajemny szacunek
i kole˝eƒstwo, jak wiele mo˝e zdzia∏aç
ka˝dy z nas wykonujàc swojà prac´ zgod-
nie z etykà zawodowà i swoim sumie-
niem... jak wiele mo˝emy zrobiç bioràc
czynny udzia∏ z pracy naszych samorzà-
dów, zamiast biernie czekaç i liczyç na to,
ze b´dzie lepiej... Je˝eli sami nie b´dziemy
szanowaç siebie nawzajem i nie b´dziemy
piel´gnowaç swoich idei ponownie b´dzie-
my tylko cz´Êcià cechu kupieckiego.

Prezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

mgr farm. Roman Jan Grzechnik

PROTOKÓ¸ z przebiegu obrad 
XXII Okr´gowego Zjazdu Aptekarzy Okr´gowej Izby Aptekar-

skiej w Olsztynie
który odby∏ si´ dnia 16 listopada 2013
roku w sali konferencyjnej Hotelu Wileƒ-
skiego przy ul. Knosa∏y 5 w Olsztynie.
Poczàtek Zjazdu o godz. 10,15 (w dru-
gim terminie)

Prezes Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej w Olsztynie mgr farm. Roman
Grzechnik, w imieniu Rady Aptekarskiej
wys∏a∏ Zaproszenie do ka˝dego Farma-
ceuty, które zawiera∏o równie˝ program
Zjazdu – jego cz´Êç oficjalnà oraz cz´Êç
sprawozdawczà.

Farmaceuci, którzy przybyli na Zjazd,
po podpisaniu listy obecnoÊci odebrali druk
Mandatu do g∏osowania z numerem wg
aktualnej listy cz∏onków Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Olsztynie oraz druk Projek-
tu bud˝etu na 2014 rok.

I. Cz´Êç oficjalna
Prezes mgr farm. Roman Grzechnik

przywita∏ zaproszonych goÊci mgr Ew´
Bertrand-Zbierskà Dyrektora Wydzia∏u
Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej Urz´du mia-
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sta Olsztyn, mgr farm. El˝biet´ Kuriata
Warmiƒsko-Mazurskiego Wojewódzkie-
go Inspektora Farmaceutycznego, dr
Walentego Selig´ zast´pc´ Dyrektora
ds. Medycznych Narodowego Funduszu
Zdrowia oddzia∏ Olsztyn, mgr Danut´
Jurkowskà Sekretarza Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych, dr Grzegorza
Kucharewicza Prezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej, mgr farm. Micha∏a Pietrzy-
kowskiego zast´pc´ Prezesa Gdaƒskiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej, panià
Prof. dr hab. n. med. Alin´ Borkowskà
Kierownika Katedry i Zak∏adu Neuropsy-
chologii Klinicznej Collegium Medicum
w Bydgoszczy, Uniwersytet Miko∏aja Ko-
pernika w Toruniu Konsultanta woje-
wódzkiego w dziedzinie psychologii Kli-
nicznej obszaru województwa kujawsko-
pomorskiego.
Prezes przywita∏ równie˝ przedstawi-

cieli firm, którzy uczestniczà w Zjeêdzie ja-
ko sponsorzy: Farmina, Polfa Tarchomin,
Bank PEKAO SA. 
Po wystàpieniu Prezesa Okr´gowej

Rady Aptekarskiej mgr farm Romana
Grzechnika Uczestnicy Zjazdu minutà ci-
szy uczcili pami´ç o farmaceutach, którzy
odeszli od nas w 2013 roku.
Nast´pnie g∏os zabierali zaproszeni

GoÊcie: pani mgr Ewa Bertrand-Zieliƒska
odczyta∏a list od Prezydenta miasta Olsz-
tyna Piotra Grzymowicza, pani Inspektor
mgr farm. El˝bieta Kuriata w swoim wystà-
pieniu powiedzia∏a, ˝e cz´sto aspekt finan-
sowy (refundacja, przetargi) zdominowa∏

tematy naszych spotkaƒ aptekarskich.
Zwróci∏a uwag´ na to, ze nasze wojewódz-
two nie majàc na swoim terenie wy˝szej
uczelni z wydzia∏em farmaceutycznym jest
w specyficznej sytuacji braku wsparcia
profesorskich autorytetów w podejmowa-
nych dzia∏aniach, pani mgr Danuta Jur-
kowska na r´ce Prezesa R. Grzechnika
przekaza∏a ˝yczenia uczestnikom Zjazdu
i pi´knà wiàzank´ kwiatów.

Nast´pnie zosta∏y odczytane przez
mgr farm Marlen´ Sadowska listy, które
nadesz∏y od lek. med. Marka Zab∏ockiego
Prezesa Warmiƒsko-Mazurskiej Izby Le-
karskiej i od lek. wet. Zbigniewa Wróblew-
skiego Prezesa Warmiƒsko-Mazurskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Wystàpienie dr Grzegorza Kucharewi-

cza zawiera∏o przypomnienie tych wszyst-
kich spraw które podejmowane sà przez
samorzàd aptekarski w celu porzàdkowa-
nia rynku farmaceutycznego. Jest w dal-
szym ciàgu wiele problemów które wyma-
gajà rozwiàzaƒ ustawowych. Jest to walka
o stworzenie warunków umo˝liwiajàcych
w∏aÊciwe wykonywanie zawodu aptekarza
zgodnie z etykà, presti˝em zawodu apte-
karza, aby apteka by∏a postrzegana jako
placówka ochrony zdrowia a nie kram ob-
lepiony reklamà, aby zosta∏y zapewnione
ustawowe warunki ekonomiczne aptekom,
poniewa˝ apteki nale˝àce do indywidual-
nych aptekarzy znajdujà si´ obecnie
w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie jest to
w chwili obecnej ∏atwe zadanie, napotyka
na zmasowany atak grupy przeciwników,
co wielu z nas ∏atwo mo˝e zauwa˝yç. Jed-
nak dzia∏ania podejmowane przez Preze-
sa NRA wspierane sà przez wielu apteka-
rzy, którzy majà te same priorytety i chcà
anga˝owaç si´ w podejmowane dzia∏ania
zmierzajàce do przywrócenia w∏aÊciwej ro-
li farmaceuty jako osoby wykonujàcej za-
wód zaufania publicznego. Po up∏ywie ro-
ku od wejÊcia w ˝ycie ustawy o refundacji
leków nale˝y równie˝ wskazaç s∏abe ele-
menty nowego systemu refundacji, majàce
negatywny wp∏yw na dystrybucj´ leków
i zaopatrzenie pacjentów w produkty lecz-
nicze finansowane ze Êrodków publicz-
nych. Wskutek przyj´tego w ustawie spo-
sobu naliczania urz´dowej mar˝y detalicz-
nej nie od ceny hurtowej brutto, jak to sta-
nowi ustawa o cenach, lecz od sztucznie
wykreowanej wartoÊci, czyli od ceny hurto-
wej stanowiàcej podstaw´ limitu w danej
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grupie limitowej, a tak˝e przyj´tych regu∏

tworzenia grup limitowych, pogorszy∏a si´
i tak ju˝ trudna sytuacja ekonomiczna ap-
tek. Uchwalona tabela mar˝ nie zrekom-
pensowa∏a strat poniesionych przez apteki
i nie gwarantuje im stabilnoÊci finansowej.
Nie jest w∏aÊciwà drogà obni˝anie mar˝y,
bo wp∏ywa to na obni˝enie rentownoÊci
aptek. Problemy natury ekonomicznej
zwiàzane sà równie˝ z cz´stà konieczno-
Êcià przeceny zapasów magazynowych
w aptekach ze wzgl´du na bardzo cz´sto
zmieniajàce si´ przepisy zwiàzane ze
zmianà cen leków refundowanych. a prze-
cie˝ to aptekarze finansujà z w∏asnych
Êrodków (lub branych kredytów) zakup le-
ków refundowanych i czekajà na zwrot
kwoty refundacji z NFZ, co jest dodatkowà
trudnoÊcià stabilnoÊci finansowej apteki.
W dalszym ciàgu jest wiele przyk∏adów ∏a-
mania art. 94a ustawy Prawo Farmaceu-
tyczne (zakaz reklamy).
Pojawiajà si´ nowe zjawiska zwiàza-

ne z zastraszaniem aptekarzy, którzy nie
zgadzajà si´ na dzia∏ania zwiàzane z ∏a-
maniem przepisów tego prawa (ma to
wprost mafijne znamiona). Takie sprawy
wymagajà zdecydowanego dzia∏ania ze
strony samorzàdu.
O wielu dzia∏aniach podejmowanych

przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà mo˝na
na bie˝àco dowiedzieç si´ z informacji za-
mieszczanych na stronie internetowej. 
GoÊciem na naszym Zjeêdzie by∏ za-

st´pca Prezesa Gdaƒskiej Izby Aptekar-
skiej mgr farm Micha∏ Pietrzykowski, który
w swoim wystàpieniu równie˝ skierowa∏

s∏owa do m∏odych farmaceutów, dla któ-
rych dzisiejszy dzieƒ Êlubowania jest uko-
ronowaniem zdobytego wykszta∏cenia.
PodkreÊli∏, ̋ e to wa˝ne osiàgni´cie, to suk-
ces, który zawdzi´czajà sobie, rodzicom,
nauczycielom. Od swojej woli i zaanga˝o-
wania, zdobytej wiedzy, którà trzeba ciàgle
rozwijaç zale˝eç b´dà dalsze ich sukcesy
których wszystkim ˝yczy∏.

Podczas pierwszej cz´Êci Zjazdu mia∏a
miejsce bardzo przyjemna chwila zwiàza-
na z wr´czeniem Medalu im prof. Bronis∏a-
wa Koskowskiego mgr farm Krystynie ˚u-
kowskiej (Uchwa∏a Nr VI/36/2013 z dnia 28
maja 2013 Naczelnej Rady Aptekarskiej)
i mgr farm Janowi Rogowskiemu (Uchwa-
∏a Nr V/100/2010 z dnia 30 czerwca 2010
Naczelnej Rady Aptekarskiej). Medal przy-
znaje si´ za zas∏ugi dla chwa∏y, po˝ytku
i rozwoju aptekarstwa. Przyznanie Medalu
jest najwy˝szym uznaniem wyra˝onym
przez cz∏onków samorzàdu aptekarskiego.
Wr´czenia medali dokona∏ Prezes Na-

czelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Ku-
charewicz. 
Odby∏o si´ równie˝ Uroczyste Êlubo-

wanie magistrów farmacji absolwentów
studiów farmaceutycznych oraz wr´czenie
„Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceu-
ty”. Âlubowanie o nast´pujàcej treÊci: 
Âlubuj´ uroczyÊcie w swej pracy farmaceu-
ty sumiennie, gorliwie i z nale˝nà staranno-
Êcià wykonywaç swoje obowiàzki, majàc
zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymo-
gi etyki zawodowej i obowiàzujàce prawo,
a tak˝e zachowaç tajemnic´ zawodowà,
zaÊ w post´powaniu swoim kierowaç si´
zasadami godnoÊci, uczciwoÊci i s∏usznoÊci 
– zosta∏o z∏o˝one przed Prezesem Naczel-
nej Rady Aptekarskiej dr Grzegorzem Ku-
charewiczem i Prezesem Olsztyƒskiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr farm.
Romanem Grzechnikiem wobec pozosta-
∏ych farmaceutów uczestniczàcych w Zjeê-
dzie Aptekarzy w Olsztynie oraz zaproszo-
nych GoÊci. 
Dokument „Prawo Wykonywania Za-

wodu Farmaceuty” wr´cza∏ Prezes NRA
G.Kucharewicz. Na pamiàtk´ tego uroczy-
stego wydarzenia Prezes R.Grzechnik
wr´cza∏ ksià˝k´ wydanà przez Izb´ Apte-
karskà w Olsztynie z okazji dwudziestole-
cia samorzàdu aptekarskiego autorstwa
Lucyny ¸azowskiej i Janiny Murawskiej pt:
Okr´gowa Izba Aptekarska w Olsztynie
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1991-2011”, wydanie ksià˝kowe Kodeksu
Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej
wydane przez Naczelnà Izb´ Aptekarskà
Warszawa 2013 oraz ksià˝k´ pt. „Apteka
w nowym systemie refundacyjnym Porad-
nik farmaceuty” wraz z suplementem wy-
dawnictwa FARMAPRESS Warszawa au-
torstwa Iwony Gryglickiej i Marcina Toma-
sika a tak˝e znaczek z logo OIA – identy-
fikator farmaceuty nale˝àcego do Olsztyƒ-
skiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej i pi´knà
czerwonà ró˝´ z ˝yczeniami pomyÊlnoÊci
w wykonywanej pracy zawodowej i ˝yciu
osobistym. Ka˝dy farmaceuta treÊç sk∏a-
danego Êlubowania, które zosta∏o pi´knie
przygotowane równie˝ w formie wydruko-
wanej umieszczonej w ok∏adce z logo Izby
Aptekarskiej w Olsztynie, b´dzie móg∏ za-
chowaç na pamiàtk´ tego uroczystego
dnia.
Nasz kolega mgr farm Pawe∏ Marty-

niuk uwieczni∏ ten moment wykonujàc
pamiàtkowe zdj´cia.
Âlubowanie z∏o˝y∏y i otrzyma∏y Prawo

Wykonywania Zawodu Farmaceuty nast´-
pujàce osoby: 
ABRAMCZYK Karolina
BIEDRZYCKI Grzegorz
GIREK Ewa Katarzyna
GLINKA Aneta
GOLENIA Ewa
GÓRALCZYK Marek
GRABOWSKI Kamil Wojciech
GRÑDWAL Karolina
KARKOWSKI Rados∏aw Andrzej
KOSZEWSKI ¸ukasz Kamil
KOWALSKA Julita Anna
MATCZAK Marcin
RYDZ Paulina
SMOLI¡SKA Daria Ma∏gorzata
STEFANOWSKA Sonia
SZALPUK Karolina
TADLA Edyta Joanna.
Nast´pnie wys∏uchaliÊmy ciekawego

wyk∏adu: „Leki i dopalacze, a funkcje po-
znawcze i uzale˝nienia”, który wyg∏osi∏a

prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska. Po-
tem uczestnicy Zjazdu Aptekarzy mieli
mo˝liwoÊç uczestniczenia w koncercie
w wykonaniu zespo∏u „Absolwent“.

II. Cz´Êç sprawozdawcza
Zjazdu

1. Wybory:
Na Przewodniczàcego Zjazdu wybra-

na zosta∏a (jednog∏oÊnie) mgr farm. Mar-
lena Sadowska, natomiast mgr farm.
Magdalena Stankiewicz zosta∏a wybrana
zast´pcà Przewodniczàcego Zjazdu (jed-
nog∏oÊnie).
Sekretarzami Zjazdu zostali wybrani:

mgr farm. Janina Murawska i mgr farm.
Wojciech Kask (jednog∏oÊnie).
2. Przyj´cie porzàdku obrad:
Przedstawiony porzàdek obrad podda-

no pod g∏osowanie.Jednog∏oÊnie zosta∏

przyj´ty.
3. Wybory komisji:
Do komisji Mandatowej wybrane zosta-

∏y nast´pujàce osoby: (jednog∏oÊnie)
mgr farm. Monika Zió∏kowska-Jasiƒska 
mgr farm. Gra˝yna Domin
mgr farm. El˝bieta Kuriata
Do komisji Regulaminowej zosta∏y wy-

brane: (jednog∏oÊnie)
mgr farm. Danuta Harbaszewska
mgr farm.Zofia St´pieƒ
mgr farm. Teresa Korbut
Do komisji Uchwa∏ i Wniosków wybra-

ne zosta∏y: (jednog∏oÊnie)
mgr farm. Anna Perzanowska
mgr farm. Dariusz Gozdan
mgr farm. Janusz ¸azarczuk
4. Przedstawienie sprawozdaƒ z dzia∏al-
noÊci:
Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Okr´go-

wej Rady Aptekarskiej Okr´gowej Izby Ap-
tekarskiej w Olsztynie za okres od 24 listo-
pada 2012 roku do 15 listopada 2013 roku
przedstawi∏ Farmaceutom zebranym na
sali obrad mgr farm. Roman Grzechnik
Prezes OIA. Nast´pnie sprawozdanie



przedstawi∏ Skarbnik OIA mgr farm. Pawe∏

Martyniuk.
Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Okr´go-

wej Komisji Rewizyjnej przy Okr´gowej
Izbie Aptekarskiej za okres od
24.11.2012 do 15.11.2013 przedstawi∏a
Przewodniczàca mgr farm. Agnieszka
Karkut.
Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika

OdpowiedzialnoÊci Zawodowej OIA
w Olsztynie za okres od 24.11.2012 do
15.11.2013 przedstawi∏ mgr farm. Bartosz
Wiechecki – zast´pca Rzecznika.
Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Sàdu Ap-

tekarskiego za okres 24.11.2012 do
15.11.2013r. przedstawi∏a Przewodniczà-
ca Sàdu mgr farm. Lucyna ¸azowska.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami
W dyskusji nad sprawozdaniami g∏os

zabierali: mgr farm. El˝bieta Kuriata. Doty-
czy∏o to sposobu prezentacji materia∏ów
przedstawianych przez Skarbnika OIA.
Natomiast mgr farm Marianna Kosow-

ska zg∏osi∏a wniosek o poparcie dzia∏aƒ
Naczelnej Rady Aptekarskiej dotyczàcych
istotnych spraw dla Aptekarzy.
G∏os w dyskusji zabiera∏ równie˝ mgr

farm. Janusz ¸azarczuk.
6. Podj´cie uchwa∏ o przyj´ciu sprawoz-
daƒ organów Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej
Po zakoƒczeniu dyskusji Przewodni-

czàca Komisji Uchwa∏ i Wniosków mgr
farm. Anna Perzanowska przedstawi∏a
uczestnikom zjazdu uchwa∏y, które zosta∏y
poddane pod g∏osowanie:
1. Uchwa∏a Nr 1 XXII Okr´gowego Zjazdu
Aptekarzy Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie z dnia 16 listopada 2013r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci Okr´gowej Rady
Aptekarskiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie – zatwierdzenie uchwa∏y Nr 1
podj´to jednog∏oÊnie
2. Uchwa∏a Nr 2 XXII Okr´gowego Zjazdu
aptekarzy Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Olsztynie z dnia 16 listopada 2013r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci Okr´gowej Komi-
sji Rewizyjnej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie – zatwierdzenie uchwa∏y Nr 2
podj´to jednog∏oÊnie
3. Uchwa∏a Nr 3 XXII Okr´gowego Zjazdu
Aptekarzy Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie z dnia 16 listopada 2013
w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci zawodo-
wej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsz-
tynie – zatwierdzenie uchwa∏y Nr 3 podj´-
to jednog∏oÊnie.
4. Uchwa∏a Nr 4 XXII Okr´gowego Zjazdu
Aptekarzy Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie z dnia 16 listopada 2013r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci Okr´gowego Sà-
du Aptekarskiego Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Olsztynie – zatwierdzenie uchwa∏y
Nr 4 podj´to jednog∏oÊnie
7. Uchwalenie bud˝etu Okr´gowej Izby
Aptekarskiej na 2014 rok
Przewodniczàca Komisji Uchwa∏

i Wniosków mgr farm. Anna Perzanowska
przedstawi∏a uczestnikom zjazdu uchwa∏´
dotyczàcà projektu preliminarza bud˝eto-
wego na 2014 rok. 
Uchwa∏a Nr 5 XXII Okr´gowego Zjaz-

du Aptekarzy Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Olsztynie z dnia 16 listopada
2013r. w sprawie bud˝etu Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Olsztynie na rok
2014 – zatwierdzenie uchwa∏y Nr 5 pod-
j´to jednog∏oÊnie.
8. Przyj´cie wniosków XXII Okr´gowego
Zjazdu Aptekarzy
Uczestnicy Zjazdu Aptekarzy w Olsz-

tynie przyj´li Wniosek z∏o˝ony przez mgr
farm. Mariann´ Kosowskà do Komisji
Uchwa∏ i Wniosków XXII Okr´gowego
Zjazdu Aptekarzy Okr´gowej Izby Apte-
karskiej nast´pujàcej treÊci: Wnosz´
o poparcie przez Uczestników zjazdu
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dzia∏aƒ Naczelnej Rady Aptekarskiej do-
tyczàcych istotnych spraw Aptekarstwa
Polskiego a w szczególnoÊci:
– bezwzgl´dne utrzymanie w Prawie
farmaceutycznym zapisu o zakazie re-
klamy aptek, punktów aptecznych i ich
dzia∏alnoÊci,
– demografii aptek,
– geografii aptek,
– apteki dla aptekarza lub aptekarza
w spó∏ce
Wydane zosta∏o OÊwiadczenie w tej
sprawie.
9. Zakoƒczenie Zjazdu 
Do Sekretarzy Zjazdu zosta∏y z∏o˝one

podpisane protokó∏y komisji zjazdowych:
Protokó∏ Komisji Mandatowej, Protokó∏ Ko-

misji Regulaminowej, Protokó∏ Komisji
Uchwa∏ i Wniosków wraz z wnioskiem z∏o-
˝onym przez mgr Mariann´ Kosowskà, 
Przewodniczàca Zjazdu mgr farm Mar-

lena Sadowska po stwierdzeniu, ˝e
wszystkie punkty programu zjazdu zosta∏y
wykonane og∏osi∏a zamkni´cie obrad i za-
koƒczenie Zjazdu. Podzi´kowa∏a wszyst-
kim za przybycie i zaprosi∏a na wspólny
obiad.

Przewodniczàcy Zjazdu
mgr farm Marlena Sadowska

Zast´pca Przewodniczàcego Zjazdu
Magdalena Stankiewicz

Sekretarze Zjazdu 
mgr farm Janina Murawska 
mgr farm Wojciech Kask

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Okr´gowej Rady Aptekarskiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie 

za okres od 24 listopada 2012 r. do 15 listopada 2013 r.
Na dzieƒ 15 listopada 2013r. na liÊcie

Okr´gowej Izby Aptekarskiej znajduje si´
646 cz∏onków w tym 80 emerytów nie wy-
konujàcych zawodu. Jak Paƒstwo pami´-
tacie zgodnie z uchwa∏à VI Krajowego
Zjazdu Aptekarzy zwolnieni jesteÊmy z od-
prowadzania do Naczelnej Rady Aptekar-
skiej cz´Êci nale˝nej sk∏adki cz∏onkowskiej
za cz∏onków b´dàcych emerytami lub ren-
cistami, którzy uchwa∏à Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w „sprawie wysokoÊci sk∏adki
cz∏onkowskiej” zwolnieni sà z jej op∏acania.
Corocznie do dnia 1 grudnia jesteÊmy zo-
bowiàzani uchwa∏à Naczelnej Rady Apte-
karskiej do weryfikowania listy cz∏onków-
emerytów i przekazania jej do Naczelnej
Rady Aptekarskiej.
W okresie sprawozdawczym urucho-

miono 18 nowych aptek, w∏aÊcicielami 3
sà farmaceuci; 1 apteka zmieni∏a lokal, co
wià˝e si´ z wydaniem nowego „zezwole-
nia”. Wygaszono 6 koncesji/zezwoleƒ na
prowadzenie apteki, w∏aÊcicielami 4 aptek
byli farmaceuci lub farmaceuci w spó∏ce.

Na dzieƒ sprawozdania na terenie na-
szej Izby mamy: 
aptek ogólnodost´pnych – 323, z tego
w Olsztynie 71 
aptek szpitalnych. – 20
aptek zak∏adowych – 1 (by∏y 2, zlikwidowa-
no aptek´ w areszcie Êledczym w Olszty-
nie)
dzia∏ów farmacji szpitalnej – 9
hurtowni farmaceutycznych – 11
sk∏ad konsygnacyjny – 1 

Dzia∏alnoÊç Okr´gowej
Rady Aptekarskiej

W okresie sprawozdawczym Okr´go-
wa Rada Aptekarska odby∏a 13 posiedzeƒ
planowych. Prezydium Okr´gowej Rady
odby∏o 36 posiedzeƒ. 
Wszystkie posiedzenia Okr´gowej Ra-

dy Aptekarskiej i Prezydium Okr´gowej
Rady sà dokumentowane, a protoko∏y
z nich i podj´te uchwa∏y znajdujà si´
w Biurze Izby.
Okr´gowa Rada Aptekarska rozpatrzy-
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∏a 20 wniosków Wojewódzkiego Inspekto-
ra Farmaceutycznego o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodost´pnej i wyda∏a:
18 opinii pozytywnych w sprawie

udzielenia zezwolenia, 2 opinie negatywne
z uwagi na nazwy aptek zawierajàce w na-
zwie znamiona reklamy. Sà to „Apteka Ta-
nia” w Olsztynie i „Apteka Ratuszowa –
Tanie leki” w Górowie I∏aweckim. W∏aÊci-
ciel apteki „Apteka Tania” z∏o˝y∏ za˝alenie
do Naczelnej Rady Aptekarskiej na
uchwa∏´ – postanowienie o wydaniu nega-
tywnej opinii w sprawie „zezwolenia”. Na-
czelna Rada Aptekarska umorzy∏a post´-
powanie za˝aleniowe poniewa˝ nie toczy
si´ ju˝ post´powanie g∏ówne (Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny wyda∏ ju˝ ze-
zwolenie na prowadzenie apteki „Apteka
Tania”). W przypadku apteki „Apteka Ratu-
szowa – Tanie leki” wystàpiliÊmy do Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o dopuszczenie Izby jako strony w post´-
powaniu dotyczàcym wydania zezwolenia
na prowadzenie apteki. Wobec odmowy,
z∏o˝yliÊmy za˝alenie na postanowienie
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego do G∏ównego Inspektora Farmaceu-
tycznego. G∏ówny Inspektor Farmaceu-
tyczny podtrzyma∏ decyzj´ Wojewódzkie-
go Inspektora Farmaceutycznego o odmo-
wie dopuszczenia Izby do udzia∏u w post´-
powaniu.. Decyzj´ G∏ównego Inspektora
Farmaceutycznego zaskar˝yliÊmy do Wo-
jewódzkiego Sàdu Administracyjnego
w Warszawie (sprawa w toku).
Istotnym elementem wniosków w spra-

wie „zezwolenia” jest stwierdzenie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki kandyda-
towi do funkcji kierownika. Niezmiennie, ze
wszystkimi kandydatami, którzy sà cz∏on-
kami naszej Izby, Prezydium Okr´gowej
Rady Aptekarskiej spotyka∏o si´ i odbywa-
∏o rozmow´ o obowiàzkach kierownika
oraz zasadach prowadzenia apteki zgod-
nie z prawem farmaceutycznym. Zwracali-

Êmy uwag´ na zapisy w prawie farmaceu-
tycznym dotyczàce zakazu reklamy aptek. 
Prezydium Okr´gowej Rady Aptekar-

skiej w trybie art. 217 kpa tj. na wniosek
farmaceuty podj´∏o:
43 Uchwa∏y – Postanowienia w spra-

wie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki lub hurtowni, w tym apte-
ki ogólnodost´pnej – 39, apteki szpitalnej –
2, hurtowni – 2, 
Ze wszystkimi kandydatami na kierow-

ników wyst´pujàcymi o „r´kojmi´” Prezy-
dium Rady spotyka∏o si´, tak samo jak
w przypadku opiniowania kierowników do
aptek „nowych”.
W naszej ocenie spotkania te sà przy-

datne farmaceutom – kandydatom, ponie-
wa˝ uzmys∏awiajà im obowiàzki cià˝àce
na kierowniku apteki; sà one równie˝ przy-
datne cz∏onkom Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej, bo dowiadujemy si´ o trudnoÊciach,
problemach w wykonywaniu zawodu – jest
to dla nas wskazówka do dzia∏ania. 
Ustawa o dzia∏alnoÊci leczniczej z dnia

15 kwietnia 2011r. uchyli∏a obowiàzek pro-
wadzenia aptek szpitalnych w szpitalach
„jednoprofilowych”, ale narzuci∏a obowià-
zek utworzenia w to miejsce dzia∏u farma-
cji szpitalnej. Obowiàzek utworzenia dzia∏u
farmacji szpitalnej cià˝y równie˝ na pod-
miotach leczniczych wykonujàcych stacjo-
narne i ca∏odobowe Êwiadczenia zdrowot-
ne niezale˝nie od iloÊci ∏ó˝ek. Nie okreÊlo-
no w prawie farmaceutycznym jedno-
znacznie wymogów, jakie powinien spe∏-
niaç farmaceuta prowadzàcy dzia∏ farmacji
szpitalnej. Okr´gowa Rada Aptekarska
stoi na stanowisku, ˝e powinien on spe∏-
niaç takie same wymogi jak kierownik ap-
teki szpitalnej, czyli 5-letni sta˝ pracy lub 3-
letni sta˝ pracy i specjalizacja, oraz nie
mo˝e byç równoczeÊnie kierownikiem
dzia∏u farmacji szpitalnej i apteki. Nasze
stanowisko podzieli∏a Naczelna Rada Ap-
tekarska utrzymujàc w mocy wydanà
uchwa∏´-postanowienie o odmowie stwier-
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dzenia „r´kojmi” farmaceucie b´dàcym
równoczeÊnie kierownikiem apteki ogólno-
dost´pnej. Ostateczna decyzja nale˝y do
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego, który nie podziela stanowiska Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej. Mamy wi´c kie-
rowników dzia∏ów farmacji szpitalnej b´dà-
cych równoczeÊnie kierownikiem apteki
ogólnodost´pnej, apteki szpitalnej, hurtow-
ni farmaceutycznej czy te˝ posiadajàcy
roczny sta˝ pracy. 
Na terenie naszej Izby w dalszym cià-

gu mamy 14 kierowników aptek, którzy nie
sà naszymi cz∏onkami. R´kojmie tym kie-
rownikom stwierdzi∏y w∏aÊciwe miejscowo
okr´gowe rady aptekarskie. Nie znamy
tych kierowników, nie uczestniczà oni
w ˝yciu samorzàdowym naszej Izby.
W okresie sprawozdawczym Okr´go-

wa Rada Aptekarska podj´∏a 24 Uchwa∏y
o przyznaniu prawa wykonywania zawodu
absolwentom Wydzia∏ów Farmaceutycz-
nych, którzy jako miejsce pracy wybrali te-
ren Naszej Izby. DziÊ z∏o˝yli uroczyste Êlu-
bowanie i otrzymali dokument „Prawo wy-
konywania zawodu farmaceuty”.
ZorganizowaliÊmy 8 szkoleƒ nauko-

wych, w tym 4 szkolenia wspólnie z Olsz-
tyƒskim Oddzia∏em Polskiego Towarzy-
stwa Farmaceutycznego. Da∏y one mo˝li-
woÊç uzyskania 24 punktów edukacyjnych
mi´kkich. Okr´gowa Rada by∏a wspó∏or-
ganizatorem, wraz z Sekcjà Farmacji Szpi-
talnej Olsztyƒskiego Oddzia∏u PTFarm.,
jednego szkolenia tzw. Warsztatów Far-
maceutycznych dla farmaceutów szpital-
nych z terenu naszej Izby, da∏o ono mo˝li-
woÊç uzyskania 7 punktów edukacyjnych
„twardych”.
Nasi cz∏onkowie mieli te˝ mo˝liwoÊç

uczestniczenia w bezp∏atnych szkole-
niach/kursach w Olsztynie organizowa-
nych przez inne podmioty, o których za-
wiadamialiÊmy naszych cz∏onków. Szkole-
nia te pozwala∏y uzyskaç 4 punkty eduka-
cyjne „mi´kkie” i 21 „twardych”.

Na wnioski z∏o˝one przez farmaceutów
Okr´gowa Rada Aptekarska wyda∏a 7
uchwa∏– postanowieƒ w sprawie przed∏u-
˝enia okresu szkolenia ciàg∏ego i 14
uchwa∏-postanowieƒ w sprawie zaliczenia
pierwszego okresu szkoleniowego w ter-
minie znacznie póêniejszym ni˝ okreÊla to
rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w spra-
wie szkoleƒ ciàg∏ych. Poniewa˝ brak jest
uregulowaƒ ogólnych dotyczàcych szkoleƒ
ciàg∏ych niezrealizowanych w terminie
przewidzianym rozporzàdzeniem, Okr´go-
wa Rada Aptekarska podj´∏a uchwa∏´
o przyj´ciu „Stanowiska w sprawie zalicza-
nia okresu szkoleniowego ukoƒczonego
poza terminem okreÊlonym w rozporzà-
dzeniu Ministra Zdrowia”. Opracowanie te-
go „Stanowiska” pozwala na jednolite po-
st´powanie. Nale˝y si´ uznanie naszym
cz∏onkom, którzy choç nie zdà˝yli ukoƒ-
czyç okresu szkoleniowego w terminie, da-
lej uczestniczà w szkoleniach i zwracajà
si´ do Okr´gowej Rady Aptekarskiej o za-
liczenie okresu szkoleniowego w momen-
cie uzyskania wymaganej iloÊci punktów
edukacyjnych (50 mi´kkich i 50 twardych).
OczywiÊcie najwi´ksze uznanie nale˝y si´
cz∏onkom koƒczàcym okres szkoleniowy
w terminie.
Rada podj´∏a 1 uchwa∏´ w sprawie wy-

dania pozytywnej opinii dotychczasowemu
kierownikowi apteki o mo˝liwoÊci kierowa-
nia aptekà do 70. roku ˝ycia. By∏a to jedy-
na uchwa∏a w tej sprawie poniewa˝ usta-
wa z dnia 23 listopada 2012r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z podwy˝sze-
niem wieku emerytalnego zmieni∏a zapis
art. 88 ust. 2 prawa farmaceutycznego,
przez wykreÊlenie wieku kierownika apteki,
oraz. uchyli∏a ust. 3 stanowiàcy o mo˝liwo-
Êci przed∏u˝enia okresu pe∏nienia funkcji
do 70 r.˝. (ustawa wesz∏a w ˝ycie 1 stycz-
nia 2013r.) Ze zmiany przepisu skorzysta-
∏o dotàd trzech farmaceutów po 70 roku
˝ycia w tym dwóch by∏ych kierowników
w swojej aptece, którzy ponownie zwrócili
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si´ do Okr´gowej Rady Aptekarskiej
o stwierdzenie „r´kojmi” i jà uzyskali.
Okr´gowa Rada Aptekarska podj´∏a.

nast´pujàce uchwa∏y dotyczàce finansów
Izby w tym sk∏adek cz∏onkowskich:
– 2 uchwa∏y o roz∏o˝eniu zaleg∏ych sk∏adek
na raty 
– 1 uchwa∏´ o uznaniu sk∏adek cz∏onkow-
skich za nienale˝ne
– 1 uchwa∏´ o odmowie umorzenia sk∏a-
dek
– 1 uchwa∏´ o odmowie odstàpienia od na-
liczania sk∏adki cz∏onkowskiej za czas
przebywania na urlopie wychowawczym –
brak podstawy prawnej 
– uchwa∏´ o przeznaczeniu 10 tys. z∏ na
szkolenie z prawa administracyjnego
cz∏onków organów Okr´gowej Izby Apte-
karskiej, w szkoleniu wzi´∏o udzia∏ 10
cz∏onków Rady i przewodniczàca Okr´go-
wego Sàdu Aptekarskiego
– uchwa∏´ o przeznaczeniu 10 tys. z∏ na
organizacj´ „regat” z czego wykorzystali-
Êmy oko∏o 5,5 tys. z∏.
– uchwa∏y o podwy˝ce uposa˝enia pra-
cownikom Biura Izby
– uchwa∏´ o przeznaczeniu 500 z∏ na
wsparcie wydania tomiku wierszy pani dr
farm. Marii Ellnain-Wojtaszek (Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu) – w zamian otrzy-
maliÊmy 30 egzemplarzy tomiku, które b´-
dà upominkami okazjonalnymi
– uchwa∏a o przeznaczeniu kwoty 3 tys. z∏
na zakup laptopa (jeszcze nie zrealizowa-
no zakupu).
– powierzyliÊmy administrowanie stronà in-
ternetowà Izby firmie Virtualmedia, koszt 
administrowania 200 z∏ miesi´cznie. 
Wcià˝ borykamy si´ z ∏amaniem zapi-

su art.94a ust.1 prawa farmaceutycznego
o zakazie reklamy aptek oraz ich dzia∏alno-
Êci. Podmioty prowadzàce apteki przeÊci-
gajà si´ w pomys∏ach jak by tu ujàç rekla-
m´, ˝eby wydawa∏o si´, ˝e nie jest rekla-
mà. Co raz to pojawiajà si´ nowe progra-
my lojalnoÊciowe, ostatnio „program pocz-

towy 60+”, konkursy, gazetki reklamowe,
w których nie podaje si´ adresu aptek, za
to adresy tych aptek podaje si´ w gazecie
codziennej, do której gazetka reklamowa
jest do∏àczona. A ju˝ kuriozalna by∏a (a ra-
czej jest, bo wcià˝ wisi) reklama aptek, któ-
re oferujà „super tanie leki” umieszczona
w centrum Olsztyna przy ul. Pi∏sudskiego,
zajmujàca ogromnà powierzchni´ muru
wi´ziennego. O wszystkich tych przypad-
kach ∏amania zakazu reklamy aptek infor-
mowaliÊmy Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego. 
Niestety w realizacji programów lojal-

noÊciowych w aptekach z woli pracodawcy
uczestniczà farmaceuci – cz∏onkowie na-
szej Izby.
Okr´gowa Rada Aptekarska w dniu 23

lipca 2013r.podj´∏a uchwa∏´ nr 67/VI/2013
w sprawie obowiàzków kierowników aptek
prowadzàcych programy lojalnoÊciowe
w aptekach. 
Uchwa∏a zosta∏a rozes∏ana do wszyst-

kich kierowników aptek. W∏aÊciciel progra-
mu lojalnoÊciowego zwróci∏ si´ do Ministra
Zdrowia o zaskar˝enie uchwa∏y Okr´go-
wej Rady Aptekarskiej w Olsztynie do Sà-
du Najwy˝szego. Minister Zdrowia zwróci∏
si´ do Naczelnej Rady Aptekarskiej
o uchylenie uchwa∏y nr 67/VI/2013 Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie jako
sprzecznej z prawem i naruszajàcej kom-
petencje Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego. W odpowiedzi na pismo
Ministra Zdrowia Prezes NRA informuje,
˝e „nie podziela stanowiska zawartego
w piÊmie Ministra Zdrowia oraz nie znajdu-
je podstaw do podj´cia dzia∏aƒ wynikajà-
cych z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy o izbach ap-
tekarskich. Uznajàc jednak prawo ka˝dego
organu samorzàdu aptekarskiego do
zmiany wydanej uchwa∏y, pismo Ministra
Zdrowia przesy∏a do Okr´gowej Rady Ap-
tekarskiej OIA w Olsztynie”. Okr´gowa Ra-
da Aptekarska w Olsztynie nie uchyli∏a
przedmiotowej uchwa∏y. 
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W dniu 4 lipca 2013 r. w Warszawie
odby∏o si´ spotkanie G∏ównego Inspektora
Farmaceutycznego i Wojewódzkich In-
spektorów Farmaceutycznych z przedsta-
wicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej
i prezesami okr´gowych rad aptekarskich.
Prezes Roman Grzechnik by∏ uczestni-
kiem tego spotkania. Spotkanie poÊwi´co-
ne by∏o problemom zwiàzanym z prze-
strzeganiem przepisów dotyczàcych zaka-
zu reklamy aptek, punktów aptecznych
i ich dzia∏alnoÊci. Podczas spotkania usta-
lono, ˝e G∏ówny Inspektor Farmaceutycz-
ny i Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
wystosujà wspólny komunikat skierowany
do aptekarzy. 
Coraz cz´Êciej aptekarze na terenie

naszej Izby protestujà przeciwko pe∏nieniu
dy˝urów aptek w takiej formie jak obecnie,
tzn. ˝e koszty dy˝uru ponosi aptekarz/w∏a-
Êciciel. Okr´gowa Rada Aptekarska od
pewnego czasu opiniujàc uchwa∏´ staro-
stwa powiatowego w sprawie dy˝urów ap-
tek na danym terenie, w opinii wnioskuje
o zapisanie w uchwale starostwa, Êrodków
na pokrycie dy˝urów aptek. Jest to na ra-
zie pobo˝ne ˝yczenie, ale „kropla drà˝y
ska∏´”
Z Departamentu Spraw Zagranicznych

Naczelnej Izby Aptekarskiej otrzymaliÊmy
obszernà informacj´ w sprawie projektu
ustawy dotyczàcej finansowania dy˝urów
aptek w Niemczech oraz informacj´ o eko-
nomicznych aspektach dy˝urów aptek
w Polsce na podstawie danych z 18 okr´-
gowych izb aptekarskich – opracowanie
pana mgr farm. Piotra Bohatera. My rów-
nie˝ wysy∏aliÊmy dane z terenu naszej Izby
(w ciàgu doby dy˝ur pe∏ni 30 aptek). 
Cytuj´ za twórcà opracowania:
Analiza kosztów dy˝urów na obszarze 18
izb okr´gowych pozwala wyciàgnàç wnio-
sek, ˝e na obszarze ca∏ej Polski koszt dy-
˝urów b´dzie wynosi∏ oko∏o 110 mln z∏o-
tych rocznie. Niestety mar˝a apteczna wy-
nikajàca z wydanych leków w trakcie dy˝u-

ru tylko w bardzo niewielkim stopniu pokry-
wa koszty dy˝uru. 
Na terenie naszej Izby koszt dy˝urów noc-
nych, w weekendy i dni Êwiàteczne b´dzie
wynosi∏ 4,85 mln z∏ rocznie.
Realizujàc uchwa∏´ Naczelnej Rady

Aptekarskiej w sprawie okreÊlenia wzoru
identyfikatora farmaceuty noszonego
w miejscu pracy opracowaliÊmy wzór iden-
tyfikatora farmaceuty naszej Izby. B´dzie
on dost´pny na stronie internetowej naszej
Izby. Warto przytoczyç treÊç §2 uchwa∏y
Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie
identyfikatora: „ Farmaceuta zobowiàzany
jest do noszenia w miejscu pracy identyfi-
katora zgodnego ze wzorem, w sposób
umo˝liwiajàcy ∏atwe odczytanie danych
umieszczonych na identyfikatorze. Farma-
ceuta nie mo˝e udost´pniaç identyfikatora
innym osobom”. 
Przedstawiciele Okr´gowej Rady Apte-

karskiej, mgr Roman Grzechnik. mgr Pa-
we∏ Martyniuk i mgr Micha∏ Dutka prowa-
dzili szkolenie lekarzy w ramach sta˝u po-
dyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
na temat „Zasady wypisywania recept na
leki i wyroby medyczne oraz zleceƒ na
przedmioty ortopedyczne, Êrodki pomocni-
cze i lecznicze Êrodki techniczne” 
KontynuowaliÊmy tradycj´ spotkaƒ na

zakoƒczenie karnawa∏u z niepracujàcymi
farmaceutami-emerytami.
W ramach integracji zawodowej Êro-

dowiska aptekarskiego zorganizowano
sp∏yw kajakowy na rzece ¸ynie w dniu 30
maja br. G∏ównym organizatorem by∏
Prezes Roman Grzechnik. W sp∏ywie
wzi´li równie˝ udzia∏ farmaceuci z OIA
w Bia∏ymstoku.
ZorganizowaliÊmy II ˚eglarskie Mi-

strzostwa Polski Aptekarzy, które odby∏y
si´ w dniach 30.08 – 02.09. br., tak jak
w roku ubieg∏ym w Stanicy Wodnej Kietlice
nad Mamrami. Uczestniczy∏o w nich 16 za-
∏óg z 9 okr´gowych izb aptekarskich, na-
sza Izba wystawi∏a 5 dru˝yn. Komandorem
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Regat by∏ Prezes Roman Grzechnik. 
Obszerne sprawozdania z obu imprez

mogliÊmy przeczytaç na stronie Izby oraz
w Biuletynie Informacyjnym naszej Izby
a sprawozdanie z „Regat” tak˝e w Biulety-
nie Naczelnej Izby Aptekarskiej. 
Okr´gowa Rada Aptekarska podj´∏a

uchwa∏´ o organizowaniu „Regat” jako cy-
klicznej imprezy integracyjnej. 
Na wniosek Okr´gowej Rady Aptekar-

skiej zosta∏y przyznane naszym cz∏onkom
nast´pujàce odznaczenia: 
– honorowà odznak´ „Za Zas∏ugi dla
Ochrony Zdrowia” Minister Zdrowia przy-
zna∏ mgr farm. Jadwidze Domoƒ, kierowni-
kowi apteki szpitalnej Szpitala Powiatowe-
go w Piszu,
– medalem im. prof. Bronis∏awa Koskow-
skiego Naczelna Rada Aptekarska uhono-
rowa∏a panià mgr farm. Mari´ Dubaniewicz
i panià mgr farm. Krystyn´ ˚ukowskà.
Panie magister Jadwiga Domoƒ i Ma-

ria Dubaniewicz zosta∏y odznaczone pod-
czas uroczystoÊci Ogólnopolskiego Âwi´ta
Aptekarzy w dniu 18 wrzeÊnia 2013r., któ-
ra mia∏a miejsce w sali Filharmonii Narodo-
wej w Warszawie. 
W okresie sprawozdawczym do Okr´-

gowej Rady Aptekarskiej wp∏yn´∏y nast´-
pujàce skargi: 
– skarga pacjenta na nieprawid∏owoÊci
w pe∏nieniu dy˝uru w aptece – przekazano
do wyjaÊnienia OROZ

– skarga pacjenta, ˝e z powodu braku jed-
nego leku, nie zrealizowano w aptece
w tym dniu pozosta∏ych leków – wyjaÊnie-
nie kierownika,
– skarga farmaceuty o rozpowszechnianiu
pomówieƒ i oszczerstw dotyczàcych oso-
by farmaceuty – przekazano do wyjaÊnie-
nia OROZ
– ciekawostkà jest odwo∏anie przez skar-
˝àcà pacjentk´ z∏o˝onej uprzednio skargi
na aptek´. 
Najbli˝sze zamierzenia:

– spotkanie aptekarzy z przedstawicielami
NFZ w sprawie problemów podczas reali-
zacji recept w aptece a tak˝e omówienie
„recepty transgranicznej”
– stworzenie profilu Okr´gowej Izby Apte-
karskiej na Facebooku
Sprawozdanie z gospodarowania fi-

nansami Izby przedstawi Skarbnik Jest
ono integralnà cz´Êcià sprawozdania
z dzia∏alnoÊci Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej. 
Sk∏adajàc niniejsze sprawozdanie pra-

gn´ wyraziç podzi´kowania cz∏onkom
Okr´gowej Rady Aptekarskiej oraz cz∏on-
kom wszystkich organów Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Olsztynie za zaanga˝owa-
nie w prac´ na rzecz spo∏ecznoÊci naszej
Izby. 

Prezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Roman Grzechnik

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci 
Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej 

Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie 
za okres od 24.11.2012 r. do 15.11.2013 r.

W okresie sprawozdawczym wp∏yn´∏o
12 wniosków i kontynuowano jednà spra-
w´ z poprzedniej kadencji. 
Sprawy prowadzone by∏y przez

Okr´gowego Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej mgr Agnieszk´ Ol-
szewskà jak i jego Zast´pców mgr farm.

Leszka Rogoziƒskiego i mgr farm. Bar-
tosza Wiecheckiego. Skierowano 2
wnioski o ukaranie, 4 post´powania zo-
sta∏y umorzone, w 3 odmówiono wsz-
cz´cia post´powania wyjaÊniajàcego, 3
sà w toku i 1 wniosek zosta∏ przekazany
do, w∏aÊciwej ze wzgl´du na przynale˝-



noÊç farmaceuty, Okr´gowej Izby Apte-
karskiej.
W dniach 21-22 maja 2013r. w Niepo-

r´cie odby∏o si´ szkolenie okr´gowych
rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej,
w którym udzia∏ wzi´∏a mgr farm. Agniesz-
ka Olszewska.
5. czerwca 2012 r. odby∏o si´ spotka-

nie Okr´gowych Rzeczników Odpowie-

dzialnoÊci Zawodowej Okr´gowej Izby Ap-
tekarskiej w Olsztynie, na którym podj´to
decyzj´ o pe∏nieniu przez rzecznika dy˝u-
rów w siedzibie Izby w ka˝dy pierwszy
wtorek miesiàca, które pe∏nione sà regular-
nie co miesiàc.

Okr´gowy Rzecznik 
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej 
mgr Agnieszka Olszewska

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci  
Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego VI Kadencji 

za okres od 24.11.2012 r. do 15.11.2013 r.

przedstawione cz∏onkom Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Olsztynie w dniu 16 Listo-
pada 2013 r. na Okr´gowym Zjeêdzie
Aptekarzy 
Sk∏ad Sàdu od poprzedniego Zjazdu to

jest 24 listopada 2012 r. nie zmieni∏ si´. 
Sà to: 

mgr farm. Lucyna ¸azowska 
– Przewodniczàca

mgr farm. Magdalena Wac∏awik 
– Zast´pca

mgr farm. Katarzyna B∏esiƒska
mgr farm. Robert Karwowski
mgr farm. Alicja Ko∏tusz
mgr farm. Anna Kowalczyk
mgr farm. Anna Perzanowska
mgr farm. Beata Rynkiewicz-˚urawiecka
mgr farm,. Aldona Skonieczna
Akty prawne na podstawie których

Okr´gowy Sàd Aptekarski (NSA równie˝)
prowadzi post´powania i wydaje orzecze-
nia to:
– Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991r.
o izbach aptekarskich i wydane na jej pod-
stawie rozporzàdzanie Ministra Zdrowia
z dnia 16 kwietnia 20013 roku o post´po-
waniu w sprawach odpowiedzialnoÊci za-
wodowej farmaceutów.
– Regulamin wewn´trznego dzia∏ania
okr´gowych sàdów aptekarskich – za-
twierdzony uchwa∏à Naczelnego Sadu Ap-
tekarskiego Nr IV/1/2004 z dnia

18.03.2004 r.
Okr´gowy Sàd Aptekarski od po-

przedniego Zjazdu prowadzi∏ dwa post´-
powania zakoƒczone prawomocnym wy-
daniem orzeczenia (w obu przypadkach
obwinieni nie odwo∏ali si´ do Sàdu wy˝-
szej instancji.
W Pierwszej sprawie obwiniony by∏ ap-

tekarz pe∏niàcy funkcje kierownika apteki
ukarany karà nagany za du˝e nieprawid∏o-
woÊci w kierowaniu aptekà oraz narusze-
nie Kodeksu Etyki Aptekarza RP (wpis do
rejestru ukaranych, który prowadzi Naczel-
na Rada Aptekarska to dwa lata).
W drugiej sprawie aptekarz pe∏niàcy

funkcj´ kierownika apteki ukarany karà
upomnienia za uchybienia w prowadzeniu
apteki, stwierdzone w czasie kontroli In-
spektora Farmaceutycznego, dodatkowo
nastàpi∏ tu lekcewa˝àcy brak zachowania
terminu odniesienia si´ do uwag Inspekto-
ra Farmaceutycznego (wpis do rejestru
ukaranych – 1 rok).
Jako przewodniczàca Sàdu uczestni-

czy∏am w szkoleniu zorganizowanym
przez Naczelny Sàd Aptekarski w dniach
21-25 maja 2013 r.

Przewodniczàca Okr´gowego 
Sàdu Aptekarskiego

Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
mgr farm. Lucyna ¸azowska
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OÂWIADCZENIE XXII Okr´gowego Zjazdu Aptekarzy 
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie 

z dnia 16 listopada 2013 r. 

Na podstawie paragrafu 5 ust. 4 pkt. 2
Regulaminu obrad Okr´gowego Zjazdu
Aptekarzy Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie, XXII Okr´gowy Zjazd Apteka-
rzy Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olszty-
nie oÊwiadcza ˝e, popiera dzia∏ania Na-
czelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie
w zakresie istotnych spraw aptekarstwa
polskiego a w szczególnoÊci:

– bezwzgl´dne utrzymanie w Prawie
farmaceutycznym zapisu o zakazie re-
klamy aptek, punktów aptecznych i ich
dzia∏alnoÊci,
– demografii aptek,
– geografii aptek
– apteki dla aptekarza lub aptekarza
w spó∏ce.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 10 wrzeÊnia 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes Okr´gowej
Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik.
* Odby∏o si´ spotkanie z panià mgr

farm. Marià Nichczyƒskà proponowanà
na stanowisko kierownika apteki,
w zwiàzku z wnioskiem Warmiƒsko-Ma-
zurskiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki o nazwie „Apteka
Dy˝urna” w I∏awie, ul. Kopernika 6. Wnio-
skodawcà jest przedsi´biorca Dy˝urna
Warmia Kolmetz Spó∏ka Jawna. 
Pani M. Nichczyƒska ma pierwszy

okres szkoleniowy 2004-2008 nie prze-
d∏u˝ony i jeszcze nie zaliczony. By∏a
wspó∏w∏aÊcicielkà apteki w I∏awie od
04.11.1991r. do 31.12.2010r. Po tym ter-
minie apteka zosta∏a odsprzedana.
Wniosek b´dzie rozpatrywany na najbli˝-
szym posiedzeniu Rady Aptekarskiej.
* Odby∏o si´ spotkanie z panià mgr

farm. Annà Dubickà w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki „Arnika” w Lubawie, ul. Rynek 20.
Pani magister ma pierwszy okres szko-
leniowy 2004-2008 zakoƒczony i zali-
czony, kolejny rozpocz´ty. Pani magi-

ster pracowa∏a od 01.02.2005 r. do
30.06.2013 r. w aptece pani mgr Gra˝y-
ny Dubickiej w Lubawie w której pe∏ni∏a
funkcj´ kierownika od 01.10.2010 roku.
Apteka jednak zakoƒczy∏a dzia∏alnoÊç.
Pani Anna Dubicka pracuje ju˝ od
01.07.2013 r. w aptece „Arnika” na ul.
Rynek 20, natomiast od 01.10.2013 r.
przejmie obowiàzki kierownika. Cz∏on-
kowie Prezydium jednog∏oÊnie stwier-
dzili r´kojmi´ nale˝ytego prowadzenia
apteki.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 17 wrzeÊnia 2013 r. 

* Prezydium spotka∏o si´ z panem
mgr farm. Remigiuszem Damianem Noj-
man, kandydatem do pe∏nienia funkcji
kierownika apteki, w zwiàzku z wnioskiem
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego w Olsztynie Delegatura w Elblà-
gu o wydanie opinii w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodost´pnej
o nazwie „Apteka Dla Ciebie” w Suszu
przy ul. Pla˝owej 2. Wnioskodawcà jest
Milena Osmaƒska (farmaceuta). Pan ma-
gister Nojman posiada odpowiedni sta˝
zawodowy wymagany ustawowo do pe∏-
nienia funkcji kierownika apteki, realizuje
pierwszy okres szkoleniowy 2009-2013.
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Omówione zosta∏y szczegó∏owo z kandy-
datem obowiàzki kierownika wynikajàce
z przepisów prawa farmaceutycznego
i ustawy refundacyjnej. Poniewa˝ po raz
pierwszy b´dzie pe∏ni∏ funkcj´ kierownika
apteki dlatego ostateczna decyzja
o udzielenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki nale˝y do kompetencji Ra-
dy, natomiast Prezydium przeka˝e Ra-
dzie pozytywnà opini´ o kandydacie. 

Z protoko∏u Rady
w dniu 17 wrzeÊnia 2013 r.

Posiedzenie Rady odby∏o si´ pod prze-
wodnictwem Prezesa mgr farm. Romana
Grzechnika.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go w Olsztynie o wydanie opinii w spra-
wie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „Apteka Dy-
˝urna” w I∏awie, ul. Kopernika 6. Wnio-
skodawcà jest przedsi´biorca Dy˝urna
Warmia Kolmetz Spó∏ka Jawna. W dys-
kusji nad tym wnioskiem cz∏onkowie Ra-
dy zwrócili uwag´ na fakt, ˝e nazwa apte-
ki „Apteka Dy˝urna” wprowadza w b∏àd,
poniewa˝ apteka nie b´dzie pe∏ni∏a dy˝u-
rów. Dlatego b´dzie to przekazane w pi-
Êmie do Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego.
Natomiast opiniujàc kandydata do pe∏-

nienia funkcji kierownika apteki, cz∏onkowie
Rady wydali pozytywnà opini´ dotyczàcà
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki dla pani mgr farm. Marii
Nichczyƒskiej i podj´ta zosta∏a w tej spra-
wie uchwa∏a.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódz-

kiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
st´pnej o nazwie „Apteka Dla Ciebie”
w Suszu przy ul. Pla˝owej 2. Wnioskodaw-
cà jest przedsi´biorca Milena Osmaƒska.

Zapozna∏a si´ z opinià o kandydacie na
kierownika.
Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´

w sprawie wydania pozytywnej opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki „Apteka Dla Ciebie” zawierajàcà rów-
nie˝ stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki kandydatowi na kierowni-
ka apteki.
* Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´

o zwo∏aniu XXII Sprawozdawczego Zjazdu
Aptekarzy Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie w dniu 16 listopada 2013r.
Miejscem Zjazdu b´dzie Hotel Wileƒski
w Olsztynie, rozpocz´cie Zjazdu o godz. 9
(pierwszy termin). Powo∏ano Komitet Orga-
nizacyjny w osobach: mgr Teresa Korbut,
mgr Janina Murawska, mgr Micha∏ Dutka. 
* Rada podj´∏a uchwa∏´ w sprawie upo-

wa˝nienia nast´pujàcych cz∏onków Rady
uprawnionych do reprezentowania Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie wobec
w∏adz i urz´dów na obszarze ca∏ego kraju:
mgr farm. Roman Grzechnik, mgr farm.
Teresa Korbut, mgr farm. Beata Siemia-
nowska, mgr farm. Pawe∏ Martyniuk.
* Sprawy finansowe: Skarbnik mgr Pa-

we∏ Martyniuk zda∏ sprawozdanie z kosz-
tów organizacji „regat”, poinformowa∏ rów-
nie˝ o zaleg∏oÊciach w op∏acaniu sk∏adek
przez niektórych cz∏onków naszej Izby
oraz dzia∏aniach podejmowanych w tej
sprawie.
* Informacje Wojewódzkiego Inspekto-

ra Farmaceutycznego: 
zmiana na stanowisku kierownika apte-

ki ogólnodost´pnej:
1)  w aptece „BIS“ w Korszach, ul. Rey-

monta 2 – mgr farm. Beata Ewa Andruczyk
od 01.09.2013r. (r´kojmi´ stwierdzi∏a ORA
w Bia∏ymstoku),
uruchomienie apteki
1) apteka ogólnodost´pna „Arnika”

w Olsztynie, ul. ˚elazna 4 z dniem
07.08.2013r. – kierownik mgr farm. Renata
Skiba
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2) apteka ogólnodost´pna „Apteka Po-
godna” w Bisztynku, ul. KoÊciuszki 4
z dniem 27.08.2013 r. – kierownik/w∏aÊci-
ciel mgr farm. Aldona Wengler. 
Wygaszono zezwolenie na prowadze-

nie apteki przy ul. Fryzjerskiej 1 w Bisztyn-
ku.
pisma WIF do wiadomoÊci Izby
* Sprawy ró˝ne.
Przewodniczàca Sàdu Aptekarskiego

poinformowa∏a o wydaniu orzeczenia
o ukaraniu karà upomnienia farmaceuty
za nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu ap-
teki.
* Przekazana zosta∏a informacja zwià-

zana z komunikatem NRA, w którym Pre-
zes Grzegorz Kucharewicz sk∏ada podzi´-
kowanie farmaceutom, którzy z∏o˝yli pod-
pisy pod listem otwartym do Ministra Zdro-
wia o utrzymanie przepisów zakazujàcych
reklamy aptek.

Z protoko∏u Prezydium 
w dniu 15 paêdziernika 2013r. 

* Przewodniczy∏ obradom Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.
* Prezydium spotka∏o si´ z panem mgr

farm. Leszkiem Rogoziƒskim jako kandy-
datem na kierownika apteki, w zwiàzku
z wnioskiem w∏aÊciciela apteki ogólnodo-
st´pnej „Nowa” w Pieni´˝nie przy ul. Ge-
neralskiej 4. Podj´ta zosta∏a uchwa∏a
o udzielenie r´kojmi nale˝ytego prowadze-
nia apteki.
*Cz∏onkowie Prezydium rozpatrywali

sprawy zwiàzane z zaleg∏oÊciami w termi-
nowym p∏aceniu sk∏adek cz∏onkowskich.
Dotyczy to kilku osób.
* Omawiano proponowany porzàdek

obrad XXII Sprawozdawczego Zjazdu Ap-
tekarzy, który b´dzie przedstawiony Ra-
dzie do zatwierdzenia na najbli˝szym po-
siedzeniu.
* Zapoznano si´ z informacjà, ˝e

w I∏awie Dyrektor Szpitala zamierza za-

mieniç aptek´ szpitalnà na dzia∏ farmacji
szpitalnej. 
*Zapoznano si´ z materia∏ami zwiàza-

nymi z reklamà jaka pojawi∏a si´ w prasie,
które zostanà przekazane, zgodnie z kom-
petencjà, do Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w zwiàzku z podejrze-
niem z∏amania obowiàzujàcego prawa do-
tyczàcego zakazu reklamy aptek.

Z protoko∏u Rady w dniu 
22 paêdziernika 2013 r.

* Obradom przewodniczy∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik
* Rada rozpatrzy∏a wniosek pani mgr

farm. Joanny Naruszewicz o zakoƒczenie
z dniem 14.10.2013 pierwszego okresu
szkoleniowego 2004 – 2008 (przed∏u˝ony
do dnia 31.12.2013 r.). Rada podj´∏a
uchwa∏´ o zakoƒczeniu pierwszego okre-
su szkoleniowego w zwiàzku z uzyska-
niem wymaganej iloÊci punktów.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek pani mgr

farm. Teresy Malik o zakoƒczenie z dniem
29.09.2013 pierwszego okresu szkolenio-
wego 2004 – 2008 (przed∏u˝ony do dnia
31.12.2013r.) Rada podj´∏a uchwa∏´ o za-
koƒczeniu pierwszego okresu szkolenio-
wego w zwiàzku z uzyskaniem wymaganej
iloÊci punktów.
* Skarbnik mgr farm. Pawe∏ Martyniuk

zapozna∏ Rad´ z projektem bud˝etu na
rok 2014, który b´dzie przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zjazd, na XXII Spra-
wozdawczym Zjeêdzie Aptekarzy Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.
Cz∏onkowie Rady nie wnieÊli ˝adnych
poprawek do „projektu bud˝etu” i przyj´li
go jednog∏oÊnie podejmujàc w tej spra-
wie Uchwa∏´.
* Informacje Wojewódzkiego Inspekto-

ra Farmaceutycznego: 
zmiana na stanowisku kierownika ap-

teki ogólnodost´pnej:
1) W aptece „Eliksir“ w Dàbrównie, ul.
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KoÊciuszki 1 – mgr farm. Ryszard Czo-
snowski od 01.10.2013 r. 
2) W aptece „MEDICA” w I∏awie, ul.

Wiejska 2C – mgr farm. Pawe∏ Bajerski od
1.09.2013 r. (r´kojmi´ stwierdzi∏a ORA
w Gdaƒsku),
3) W aptece „Apteka Arnika” w Luba-

wie, ul. Rynek 20 – mgr farm. Anna Dubic-
ka od 01.10.2013 r.
uruchomienie apteki
1) Apteka ogólnodost´pna „Apteka Bli-

ska” w Moràgu, ul. Wróblewskiego
1A z dniem 07.08.2013 r. – kierownik mgr
farm. Jerzy Baszanowski.
* Sprawy ró˝ne.
Zapoznano si´ z korespondencjà zwià-

zanà z uchwa∏à nr 67/VI/2013 ORA
w Olsztynie z dnia 23.07.2013 r. w sprawie
obowiàzków kierowników aptek prowadzà-
cych programy lojalnoÊciowe w aptekach,
jako sprzecznej z prawem. Po szerokiej
dyskusji cz∏onków Rady nie zosta∏a podj´-
ta decyzja o uchyleniu tej uchwa∏y.
* Zapoznano si´ z informacjà, ˝e

w centrum Olsztyna pojawi∏ si´ baner re-
klamowy o reklamie apteki „Super Apteka”
Materia∏ zostanie przekazany, zgodnie
z kompetencjà, do Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego w zwiàzku
z podejrzeniem o z∏amanie obowiàzujàce-
go prawa dotyczàcego zakazu reklamy ap-
tek.
* Rada zatwierdzi∏a przedstawiony Po-

rzàdek obrad XXII Zjazdu Aptekarzy OIA
w Olsztynie.
* OtrzymaliÊmy informacj´ z Izby Apte-

karskiej w Katowicach o z∏o˝onym zawia-
domieniu do G∏ównego Inspektora Farma-
ceutycznego dotyczàcym programu lojal-
noÊciowego „program pocztowy 60+”,
w którym uczestniczà apteki DOZ, w tym
równie˝ apteki z naszego województwa,
dlatego te˝ zostanie to przekazane do In-
spektora Farmaceutycznego naszego wo-
jewództwa.
* Kontrola w aptekach prowadzona

przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyka-
zuje, ˝e recepty na leki bardzo silnie dzia-
∏ajàce bywajà realizowane przez osoby
nieuprawnione. W zwiàzku z tym podej-
miemy dzia∏ania przypominajàce obowià-
zujàce przepisy prawne dotyczàce tej
kwestii oraz jeszcze raz przypomnimy
„wykaz A” wg FP IX. 
* W zwiàzku z organizowanà konferen-

cjà „Projekt integracji prototypów Interneto-
wego Konta Pacjenta oraz e-Recepty”
w kontekÊcie Projektu „Elektroniczna Plat-
forma Gromadzenia, Analizy i Udost´pnia-
nia zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Me-
dycznych” udzia∏ w niej weêmie Prezes
Roman Grzechnik – konferencja b´dzie
mia∏a miejsce w Warszawie w dniu
24.10.2013 r.
* Na zaproszenie Okr´gowej Izby Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych w Olsztynie w uro-
czystym otwarciu II Konferencji Naukowej
„Piel´gniarstwo – nauka i praktyka” w dniu
24 paêdziernika w Filharmonii Olsztyƒ-
skiej, Okr´gowà Izb´ Aptekarskà b´dzie
reprezentowa∏ mgr farm. Micha∏ Dutka. 

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 29 paêdziernika 2013r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.
* Prezydium spotka∏o si´ z panià mgr

farm. Halinà Aftyka w sprawie stwierdzenia
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
o nazwie „Zdrowie” w Szczytnie, ul. Ko-
Êciuszki 20. Cz∏onkowie Prezydium stwier-
dzili r´kojmi´ nale˝ytego prowadzenia ap-
teki i podj´li uchwa∏´
* Prezydium spotka∏o si´ z panià mgr

farm. Barbarà Kwaczek w zwiàzku z wnio-
skiem w sprawie stwierdzenia r´kojmi na-
le˝ytego prowadzenia apteki „Mazurskiej”
w Mràgowie, ul. Rynkowa 1a. Cz∏onkowie
Prezydium jednog∏oÊnie stwierdzili r´koj-
mi´ nale˝ytego prowadzenia apteki i poj´li
uchwa∏´.
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Od lewej: Teresa Korbut, 
Maria Dubaniewicz, 
Lucyna ¸azowska, 

Danuta Harbaszewska, 
Janina Murawska, 
Jadwiga Domoƒ

W Filharmonii Narodowej przemawia             Z Olsztyƒskiej Izby Aptekarskiej odznaczone  
prezes NRA Grzegorz Kucharewicz               zosta∏y Maria Dubaniewicz i Jadwiga Domoƒ

Wyró˝nieni odznakà honorowà „Za zas∏ugi dla ochrony zdrowia“

Dzieƒ 
Aptekarza
2013



Âlubowanie 23 lipca 2013 r.
Monika Wanda FELISZEK

Âlubowanie 16 listopada 2013 r.



ABRAMCZYK Karolina                                        BIEDRZYCKI Grzegorz

GIREK Ewa Katarzyna                                Âlubujàcym towarzyszà prezesi NRA G. Kucharewicz 
i OIA R. Grzechnik (na zdj´ciu powyêej przemawia)

GLINKA Aneta                                                    GOLENIA Ewa



GÓRALCZYK Marek                                           GRABOWSKI Kamil Wojciech

GRÑDWAL Karolina                                           KARKOWSKI Rados∏aw Andrzej

KOSZEWSKI ¸ukasz Kamil                                 KOWALSKA Julita Anna



MATCZAK Marcin                                               RYDZ Paulina

SMOLI¡SKA Daria Ma∏gorzata                            STEFANOWSKA Sonia

SZALPUK Karolina                                             TADLA Edyta Joanna.



Zjazd Aptekarzy

Uczestnicy Zjazdu Aptekarskiego 2013 r.

R. Grzechnik, Prezes NRA G. Kucharewicz,T. Korbut



Prezes OIA R. Grzechnik                                   Dyr. Wydz. Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej 
Urz´du Miasta E. Bertrand-Zbierska

prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska                         Sekretarz Okr´gowej Rady Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych D. Jurkowska

Z-ca Prezesa Gdaƒskiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej            Warmiƒsko-Mazurski Inspektor 
M. Pietrzykowski Farmaceutyczny E. Kuriata
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* Prezydium spotka∏o si´ z panià mgr
farm. Alicjà Klepczyƒskà w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki „Kwiatowej” w Mràgowie, ul. Grun-
waldzka 1c. Pani Magister realizuje kolejny
okres szkoleniowy 2009– 2013. Cz∏onko-
wie Prezydium jednog∏oÊnie stwierdzili r´-
kojmi´ nale˝ytego prowadzenia apteki
podj´li uchwa∏´.
* Rozpatrywano sprawy zwiàzane

z nieterminowym p∏aceniem sk∏adek przez
kilku farmaceutów.
* Pani mgr farm. Janina Murawska

przedstawi∏a prezydium propozycj´ wzoru
wydania ksià˝kowego Kodeksu Etyki Ap-
tekarza Rzeczypospolitej Polskiej, w przy-
padku, gdy nie uda nam si´ go zakupiç,
o co staramy si´ w Naczelnej Izbie Apte-
karskiej. Jest zwyczajem przyj´tym w na-
szej Izbie, ˝e m∏odym farmaceutom, którzy
sk∏adajà Êlubowanie jest wr´czany taki Ko-
deks na pamiàtk´, na poczàtku ich drogi
zawodowej farmaceuty, aby mogli czerpaç
wzory swego post´powania w oparciu
o zasady w nim zawarte.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 12 listopada 2013r. 

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.
* Prezydium spotka∏o si´ z panem mgr

farm. Miros∏awem Barneckim w zwiàzku
z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodost´pnej o nazwie „Apteka na
Zdrowie” w Olsztynie, ul. Stefana Okrzei
10. Pan magister jest kandydatem do funk-
cji kierownika w tej aptece. Apteka ma po-
wstaç na bazie dotychczas istniejàcej.
Zmienia si´ tylko nazwa w∏aÊciciela na Je-
ronimo Martins Drogerie i Farmacja sp.
z o.o. z siedzibà w Kostrzyniu, ul. ˚niwna
5. Pan magister uczestniczy w szkole-
niach, realizuje ju˝ drugi okres szkolenio-

wy. Prezydium przeka˝e Radzie pozytyw-
nà opini´ o kandydacie na kierownika. 
* Prezydium spotka∏o si´ z panià mgr

farm. Annà Juêwiak-Szadrowskà w zwiàz-
ku z wnioskiem Wojewódzkiego Inspekto-
ra Farmaceutycznego o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodost´pnej o nazwie „Apteka na
Zdrowie” w Dzia∏dowie, ul. Marii Sk∏odow-
skiej-Curie 35. Pani magister jest kandyda-
tem do pe∏nienia funkcji kierownika w tej
aptece. Apteka ma powstaç na bazie do-
tychczas istniejàcej.
Zmienia si´ w∏aÊciciel – na Jeronimo

Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o.
z siedzibà w Kostrzyniu, ul. ˚niwna 5. Pani
magister uczestniczy w szkoleniach, za-
koƒczy∏a ju˝ drugi okres szkoleniowy. Pre-
zydium przeka˝e Radzie pozytywnà opini´
o kandydacie na kierownika.
* Prezydium spotka∏o si´ z panià mgr

farm. Alicjà Cydzik w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzeni apteki ogólnodost´pnej „Bliska”
w Moràgu, ul. Wróblewskiego 1A.Podj´to
Uchwa∏´ w sprawie udzielenia r´kojmi na-
le˝ytego prowadzenia apteki.
* Prezydium spotka∏o si´ z panem mgr

farm. Edwardem Fràczak w zwiàzku
z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodost´pnej o nazwie „Apteka Wi-
taminka” w Dobrym MieÊcie, ul. Zwyci´-
stwa 2A. Pan magister jest kandydatem do
funkcji kierownika w tej aptece. Wniosko-
dawcà jest przedsi´biorca „Solarium” s.c.
Agnieszka Wolf, Ma∏gorzata Markiewicz
z siedzibà Dobre Miasto. Prezydium prze-
ka˝e informacje ze spotkania Radzie.

Z protoko∏u Rady 
dnia 12 listopada 2013

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.



* Rada podj´∏a Uchwa∏´ w sprawie
udzielenia r´kojmi nale˝ytego prowadze-
nia apteki, mgr farm. Miros∏awowi Barnec-
kiemu obejmujàcemu stanowisko kierow-
nika apteki
„Na Zdrowie” w Olsztynie ul. Okrzei 10.
* Rada podj´∏a Uchwa∏´ w sprawie

udzielenia r´kojmi nale˝ytego prowadze-
nia apteki, mgr farm. Annie Jóêwiak-Sza-
drowskiej obejmujàcej stanowisko kierow-
nika apteki 
„Na Zdrowie” w Dzia∏dowie ul. Marii

Sk∏odowskiej-Curie 35. 
* Rada podj´∏a Uchwa∏´ w sprawie

udzielenia r´kojmi nale˝ytego prowadze-
nia apteki, obejmujàcego stanowisko kie-
rownika apteki o nazwie „Apteka Witamin-
ka” w Dobrym MieÊcie ul. Zwyci´stwa 2A.
* Rada na wniosek mgr farm. Beaty

Ozga poj´∏a uchwa∏´ o zakoƒczeniu pierw-
szego okresu edukacyjnego (2004-2008)
przed∏u˝onego do 31.12.2010 z dniem
18.10.2013 w zwiàzku z uzyskaniem wy-
maganej iloÊci punktów edukacyjnych.
* Rada rozpatrywa∏a pismo mgr farm.

Krzysztofa Guzek, w którym zwraca si´
z proÊbà o przed∏u˝enie mu okresu eduka-
cyjnego (2009-2013).

* Rada podj´∏a Uchwa∏´ w sprawie
okreÊlenia aktualnej listy emerytów i renci-
stów niepracyjàcych zawodowo ( cz∏on-
ków naszej Izby Aptekarskiej) zwolnionych
z obowiàzku op∏acania sk∏adek cz∏onkow-
skich(zgodnie z uchwa∏à Naczelnej Rady
Aptekarskiej).
* Rada podj´∏a Uchwa∏´ w sprawie

upowa˝nienia osób do zawarcia Umowy
z Ministrem Zdrowia na przekazanie dota-
cji ze Êrodków publicznych i sposobu jej
rozliczenia za rok 2013.
* Informacja Wojewódzkiego Inspekto-

ra Farmaceutycznego:
1) zmiana na stanowisku kierownika

apteki – w aptece szpitalnej Samodzielne-
go Publicznego Zespo∏u Gruêlicy i Chorób
P∏uc w Olsztynie ul Jagielloƒska 78 – mgr
farm. Bo˝ena Denis od 1 sierpnia 2013.
2) uruchomienie apteki – Apteka ogól-

nodost´pna o nazwie „Apteka Dla Ciebie”
w Suszu ul. Pla˝owa 2 – od 10 paêdzierni-
ka 2013r. – kierownik mgr farm. Remigiusz
Damian Nojman.
3) zamkni´cie apteki – Apteka ogólno-

dost´pna w Lubawie ul. Rynek 6 – z dniem
22 paêdziernika 2013

wybra∏a  J. Murawska

Obchody X Dnia Aptekarza
Obchody X Ogólnopolskiego
Dnia Aptekarza odby∏y si´ 18
wrzeÊnia 2013 r. w Warszawie.
W tym roku obchody obj´te zosta∏y pa-

tronatem honorowym przez Ministra Zdro-
wia. Sta∏y si´ okazjà do refleksji nad zna-
czeniem i spo∏ecznà rolà zawodu farma-
ceuty zarówno w systemie opieki spo∏ecz-
nej jak te˝ w ca∏ym spo∏eczeƒstwie, które
niezmiennie obdarza farmaceutów du˝ym
szacunkiem i zaufaniem. G∏ówne uroczy-
stoÊci odby∏y si´ w Sali Kameralnej Filhar-

monii Narodowej w Warszawie,  w których
uczestniczy∏o ponad 300 osób. WÊród nich
byli tak˝e farmaceuci z naszej Izby Apte-
karskiej.
Podczas warszawskiej gali Minister

Zdrowia Bartosz Ar∏ukowicz wr´czy∏ far-
maceutom odznaczenia paƒstwowe nada-
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz
rozwoju samorzàdu zawodu farmaceuty
oraz przyznawane przez Ministra Zdrowia
na wniosek Okr´gowej Izby Aptekarskiej
odznaki honorowe „Za zas∏ugi dla ochrony
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zdrowia”. WÊród odznaczonych byli te˝ far-
maceuci – cz∏onkowie naszej Izby Aptekar-
skiej. Odznak´ honorowà „Za zas∏ugi dla
ochrony zdrowia” otrzyma∏a mgr farm. Ja-
dwiga Domoƒ. (Jej sylwetk´ aptekarza
przedstawiliÊmy na str.16 w poprzednim
numerze 3/93 naszego Biuletynu).
Ponadto zas∏u˝eni aptekarze z ràk Pre-

zesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grze-
gorza Kucharewicza odebrali Medale im.

prof. B. Koskowskiego, przyznawane za
zas∏ugi dla rozwoju aptekarstwa polskiego
na podstawie Uchwa∏y Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej. Jest to najwy˝sze odznaczenie,
jakim mo˝e uhonorowaç farmaceut´ sa-
morzàd aptekarski. Ten Medal zosta∏ wr´-
czony mgr farm. Marii Dubaniewicz.
Gratulujemy naszym Kole˝ankom i ˝y-

czymy dalszych sukcesów. 
oprac. J. Murawska 

DUBANIEWICZ
MARIA GABRIELA

Studiowa∏a farmacj´ w latach 1964 -
1969 poczàtkowo we Wroc∏awiu a nast´p-
nie przenios∏a si´ na Akademi´ Medycznà
do Poznania.
Prac´ zawodowà rozpocz´∏a w 1969

roku w aptece ogólnodost´pnej w Gosty-
niu. W latach 1974-2001 pracowa∏a w ap-
tece zak∏adowej ZOZ w Ostródzie, w tym
od 1976 roku jako kierownik apteki. Na
tamte czasy zorganizowa∏a nowoczesnà
aptek´ szpitalnà – z recepturà wyposa˝o-
nà w komor´ laminarnà i wagi elektryczne.
Swojà wiedz´ doskonali∏a na szkole-

niach specjalizacyjnych. Uzyska∏a specjali-
zacj´ pierwszego stopnia z farmacji ap-
tecznej w 1975 roku natomiast specjaliza-
cj´ drugiego stopnia w 1978 roku.
Pracujàc w aptece szpitalnej systema-

tycznie prowadzi∏a szkolenia dla lekarzy.
By∏a przewodniczàcà komitetu terapeu-
tycznego i wspó∏twórcà receptariusza szpi-
talnego. RównoczeÊnie by∏a inspektorem
do spraw gospodarki lekiem w przychod-
niach powiatu ostródzkiego.
Swojà wiedz´ przekazywa∏a m∏odym

studentom farmacji.W aptekach kierowa-
nych przez mgr farm. Mari´ Dubaniewicz
studenci wydzia∏ów farmaceutycznych od-
bywali praktyki studenckie.
Równie˝ aktywnie dzia∏a∏a w samo-

rzàdzie aptekarskim, w pierwszej kaden-

cji by∏a cz∏onkiem Rady Aptekarskiej
w Olsztynie.
W roku 1992 roku przesz∏a na wcze-

Êniejszà emerytur´, ale w dalszym ciàgu
pracuje w aptekach ogólnodost´pnych,
których w∏aÊcicielem jest jej córka równie˝
farmaceutka.
W tym roku podczas uroczystoÊci Dnia

Aptekarza w Warszawie w dniu 18 wrze-
Ênia 2013 zosta∏a odznaczona Medalem 
im. prof. Bronis∏awa Koskowskiego.

KRYSTYNA 
˚UKOWSKA

Studiowa∏a farmacj´ na Akademii Me-
dycznej w Gdaƒsku w latach 1978-1983.
Po studiach pracowa∏a w aptece szpitalnej
w Wejherowie. Nast´pnie w 1986 r. prze-
nios∏a si´ na teren woj. olsztyƒskiego
(obecnie warmiƒsko-mazurskie) poczàtko-
wo do apteki szpitalnej w Dobrym MieÊcie,
nast´pnie od 1992 do 1996 pracowa∏a jako
kierownik Hurtowni Farmaceutycznej „Al-
bat” w Olsztynie. Pracowa∏a te˝ w apte-
kach ogólnodost´pnych na terenie Olszty-
na takich jak: „Pod gryfem”, „Mira”, „Meli-
sa”, w aptece „Twoja” w latach 1999-2002
jako kierownik, natomiast w 2005 r. pe∏ni∏a
funkcj´ kierownika w aptece ogólnodost´p-
nej „Wanda” w Jonkowie. Jako farmaceuta
od 2002 roku pracuje do chwili obecnej
w aptece „Millenium”.
Krystyna ˚ukowska uczestniczy w do-
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skonalàcych szkoleniach wiedz´ farma-
ceutycznà. W 1998 roku uzyska∏a specjali-
zacj´ (dyplom nr 228/98) pierwszego stop-
nia z farmacji aptecznej. Jest aktywnym
cz∏onkiem olsztyƒskiego samorzàdu apte-
karskiego: w drugiej kadencji w Komisji
Rewizyjnej, w trzeciej kadencji zosta∏a wy-
brana do Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W tym roku na Zjeêdzie Aptekarzy zosta∏a
uhonorowana Medalem im. prof. Bronis∏a-
wa Koskowskiego.

JAN ROGOWSKI
Studiowa∏ na Wydziale Farmaceu-

tycznym Akademii Medycznej w Gdaƒ-
sku w latach 
1959-1964. Prac´ zawodowà rozpo-

czà∏ w 1964 roku w aptece w Dzia∏dowie,
w której by∏ zast´pcà kierownika Od
1968 do 1989 pe∏ni∏ funkcj´ kierownika
apteki w Lidzbarku Welskim. Od 1989
jest jej w∏aÊcicielem. W latach 1969-1991
pracowa∏ równie˝ w aptece szpitalnej
w Lidzbarku Welskim.
Uczestniczy∏ w szkoleniach doskona-

làcych z dziedziny farmacji. Uzyska∏ spe-
cjalizacj´ (Nr 1460/21/1975) drugiego
stopnia z farmacji aptecznej.

By∏ cz∏onkiem Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Warszawie, a od 1999 roku
nale˝y do Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie. W trzeciej kadencji wchodzi∏
w sk∏ad Rady Aptekarskiej w Olsztynie,
w czwartej kadencji od 2003 roku pe∏ni∏
funkcj´ Prezesa. 
Aktywnie dzia∏a na terenie swojej

spo∏ecznoÊci lokalnej. Uczestniczy∏
w wielu przedsi´wzi´ciach na rzecz miej-
scowej ludnoÊci, pe∏ni∏ te˝ funkcj´ Rad-
nego, przez dwie kadencje pe∏ni∏ funkcj´
wiceprzewodniczàcego Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Ciechanowie, pe∏ni∏
równie˝ funkcj´ Przewodniczàcego Rady
Miejskiej w Lidzbarku Welskim. W latach
1997-2002 oraz od 2006 roku jest Burmi-
strzem Lidzbarka Welskiego.
Ârodowisko aptekarskie uhonorowa∏o

mgr farm Jana Rogowskiego Medalem
im. prof. Bronis∏awa Koskowskiego, które
odebra∏ dnia 16 listopada 2013 r. z ràk
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr
Grzegorza Kucharewicza, podczas Zjaz-
du Aptekarzy w Olsztynie. 

oprac. J. Murawska

Wspomnienia ze Êlubowania
Ju˝ w momencie pojawienia si´ w miej-

scu Zjazdu Aptekarskiego, mog∏em wyczuç
podnios∏à atmosfer´ nadchodzàcej uroczy-
stoÊci. Taki dzieƒ nie zdarza si´ przecie˝
zbyt cz´sto. W korytarzach Hotelu Wileƒ-
skiego na ka˝dym kroku da∏o si´ zauwa˝yç
elegancko ubranych organizatorów czynià-
cych ostatnie przygotowania. Choç mieli oni
ju˝ niema∏e doÊwiadczenie w przeprowa-
dzaniu absolwentów wy˝szych uczelni
w Êwiat farmaceutów w pe∏nym tego s∏owa
znaczeniu, da∏o si´ wyczuç i zauwa˝yç, ˝e
dok∏adajà wszelkich staraƒ, by wszystko po-
sz∏o zgodnie z planem. Zupe∏nie inne zacho-

wanie da∏o si´ zaobserwowaç u nas, g∏ów-
nych bohaterów uroczystoÊci. Zarówno ja,
jak i inni m∏odzi absolwenci wyglàdaliÊmy na
wyluzowanych. Byç mo˝e nie do koƒca byli-
Êmy Êwiadomi tego, jak wa˝ne jest to, co
mia∏o si´ niebawem wydarzyç.

Poczàtek zjazdu wyda∏ si´ doÊç tradycyj-
ny. Jak zawsze w tego rodzaju imprezach
zaczyna si´ od przedstawienia i powitania
znakomitych goÊci, mi´dzy innymi przedsta-
wicieli w∏adz miasta, miejscowego inspekto-
ra farmaceutycznego oraz najwa˝niejszego
goÊcia zjazdu, Prezesa Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej, doktora Grzegorza Kucharewi-
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cza. Gdy zabiera∏ g∏os, wydawa∏o si´, ˝e b´-
dzie to kolejne d∏ugie i nudne przemówienie
szefa, który chce pochwaliç si´ swoimi suk-
cesami. Kto tak to postrzega∏, musia∏ si´ jed-
nak mocno rozczarowaç. S∏uchajàc jego
s∏ów, mo˝na by∏o odnieÊç wra˝enie, ˝e pe∏-
ne sà pasji, charyzmy, a przede wszystkim
wiary w s∏usznoÊç tego co robi. Da∏y one
nam do zrozumienia, jak wa˝na jest nasza
rola w ˝yciu spo∏eczeƒstwa oraz to, jak wa˝-
na jest walka o utrzymanie wysokiej rangi
polskiego aptekarstwa i dbanie o nasze ap-
tekarskie interesy. Interesy nie aptek, nie
przedsi´biorców, ale nas – farmaceutów.
Prezes Kucharewicz wyraênie da∏ do zrozu-
mienia, jakiej degradacji ulega obecnie na-
sza profesja i ˝e musimy walczyç o to, by za-
wód farmaceuty by∏ w dalszym ciàgu nale˝y-
cie doceniany przez spo∏eczeƒstwo. Po-
wiedzmy sobie jasno, nikt nam nie pomo˝e
poza nami samymi. Przemówienie doktora
Kucharewicza wr´cz zach´ca∏o do tego, by
w koƒcu podjàç równie˝ jakieÊ dzia∏ania na
rzecz naszego zawodu, chocia˝by np. w sa-
morzàdzie czy partii politycznej. Warto w tym
momencie zauwa˝yç, dlaczego tak zaciekle
bronione sà interesy innej grupy zawodowej
zwiàzanej z ochronà zdrowia – lekarzy. Kie-
dy na piàtym roku zaczyna∏em çwiczenia
z przedmiotu prawo farmaceutyczne, nasz
prowadzàcy (notabene cz∏onek kujawsko-
pomorskiej rady aptekarskiej), zwróci∏ nam
uwag´ na pewnà ciekawà rzecz, a mianowi-
cie licznà reprezentacj´ medyków w obu
izbach parlamentu, w której od d∏u˝szego
czasu brakuje farmaceutów.

Wielkimi krokami zbli˝a∏ si´ najwa˝niej-
szy dla nas punkt programu – wr´czenie
prawa wykonywania zawodu farmaceuty po-
przedzone uroczystym Êlubowaniem. Jedno
w swoim ˝yciu ju˝ sk∏adaliÊmy, kiedy odbie-
raliÊmy dyplom ukoƒczenia naszych uczelni.
To Êlubowanie jednak mia∏o zupe∏nie inny
wymiar. Sk∏adajàc je i odbierajàc prawo wy-
konywania zawodu, ja oraz pozostali m∏odzi
farmaceuci stawaliÊmy si´ farmaceutami
w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu. „Âlubuj´

uroczyÊcie w swej pracy farmaceuty sumien-
nie, gorliwie i z najwy˝szà starannoÊcià wy-
konywaç swoje obowiàzki, majàc zawsze na
uwadze dobro pacjenta (...)” – s∏owa te sà
kwintesencjà tego, co b´dziemy robiç
w przysz∏oÊci. Po to tak d∏ugo si´ uczyliÊmy,
˝eby nieÊç ludziom pomoc. Wszystkim lu-
dziom, niezale˝nie od ich wieku, koloru skó-
ry, wyznania, orientacji seksualnej czy po-
glàdów politycznych.

W celu zwi´kszenia naszej Êwiadomo-
Êci, jak wa˝na jest równie˝ druga cz´Êç na-
szej przysi´gi: „(...) wymogi etyki zawodowej
i obowiàzujàce prawo, a tak˝e zachowaç ta-
jemnic´ zawodowà, zaÊ w post´powaniu
swoim kierowaç si´ zasadami godnoÊci,
uczciwoÊci i s∏usznoÊci.” zosta∏a nam wr´-
czona ksià˝ka, nowe wydanie Kodeksu Ety-
ki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Ap-
teka jest przecie˝ nie tylko podmiotem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, który musi pod wzgl´-
dem ekonomicznym utrzymaç si´ na rynku.
Jest to równie˝ placówka ochrony zdrowia
publicznego. Nie mo˝emy zapominaç, ˝e
stan zdrowia ka˝dego cz∏owieka nale˝y rów-
nie˝ do tak zwanych danych wra˝liwych, któ-
rych udost´pnienie osobom postronnym jest
nie tylko niezgodne z wszelkiego rodzaju za-
sadami etycznymi, ale równie˝ obj´te ochro-
nà prawnà przez ustaw´ o ochronie danych
osobowych. MyÊl´, ˝e ja osobiÊcie, przycho-
dzàc do apteki, chcia∏bym nie tylko zostaç
nale˝ycie obs∏u˝ony, ale równie˝ mam na-
dziej´, ˝e tego typu informacja pozostanie
tylko mi´dzy mnà a moim farmaceutà. Bo ile
jest wart aptekarz rozpowiadajàcy po znajo-
mych czy przypadkowych pacjentach o dole-
gliwoÊciach innych bywalców apteki, które
mogà byç bardzo wstydliwe, jak na przyk∏ad
problemy z potencjà, stany l´kowe czy de-
presja. Dla mnie ktoÊ taki straci∏by zaufanie
zarówno jako farmaceuta, ale te˝ jako cz∏o-
wiek.

Jednak mnie osobiÊcie najbardziej utkwi-
∏o w pami´ci to, co powiedzia∏ prezes Kucha-
rewicz na zakoƒczenie, kiedy ju˝ wszystkim
farmaceutom zosta∏y wr´czone dokumenty
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prawa wykonywania zawodu. Pokaza∏ wyda-
nie ksià˝kowe Kodeksu, mówiàc: 
– DostaliÊcie prawo wykonywania zawodu.
Piel´gnujcie je, poniewa˝ jest ono wam dane
raz w ˝yciu. Post´pujcie natomiast zgodnie
z zasadami zawartymi w tej ksià˝ce.

W przypadku nas, farmaceutów, jest to
niezwykle wa˝ne. Nale˝ymy przecie˝ do
jednego z zawodów zaufania publicznego.
Pacjenci przychodzà do nas nie tylko wy-
kupiç leki, ale równie˝ cz´sto proszà o po-
rad´. A proszà nas o porad´, bo ufajà za-
równo nam, jak i naszemu wykszta∏ceniu
oraz zdobytej wiedzy, którà musimy stale
doskonaliç wraz z nowymi osiàgni´ciami
w dziedzinie medycyny i farmacji, i majà
nadziej´, ˝e udzielimy im w∏aÊciwej, facho-
wej informacji. A to jest niezwykle wa˝ne,
poniewa˝ musimy wiedzieç, ˝e zadowolo-
ny pacjent oka˝e nam swoje uznanie i wró-
ci do nas. Poza tym warto zauwa˝yç, ˝e
prawo wykonywania zawodu nie jest nam
dane na zawsze. Otrzymujemy je tylko
i wy∏àcznie raz – w momencie, w którym
koƒczymy studia. Ale nie mamy go na ca∏e
˝ycie, gdy˝ w przypadku prawomocnego
skazujàcego wyroku sàdowego mo˝e nam
zostaç odebrane. A odebranego prawa wy-
konywania zawodu nie mo˝na odzyskaç,
nawet w wyniku ponownego ukoƒczenia
studiów.

Przed nami natomiast jeszcze wiele lat
pracy. W niej zetkniemy si´ z wieloma ró˝-
nymi sytuacjami, w których mo˝emy nie
mieç poj´cia jak postàpiç czy te˝ jak si´ za-
chowaç. MyÊl´, ˝e w tym przypadku warto
pami´taç o pi´knej zasadzie, którà nale˝y
si´ kierowaç, jakà w jednej z prywatnych
rozmów us∏ysza∏em od pewnego doÊwiad-
czonego farmaceuty. Powiedzia∏ mi wprost:
„¸ukasz, niewa˝ne gdzie i dla kogo b´-
dziesz pracowaç, pami´taj o jednej rzeczy:
masz szanowaç swój zawód”. JesteÊmy
przedstawicielami profesji, której misjà jest
niesienie pomocy ludziom. Nie mo˝emy
pozwoliç sobie, aby w aptece funkcjono-
waç wy∏àcznie jako przedstawiciele pod-
miotu gospodarczego oraz kierowaç si´
wy∏àcznie pogonià za zyskiem. Dlatego,
farmaceuci, którzy niedawno z∏o˝yliÊcie
Êlubowanie, ale równie˝ i bardziej doÊwiad-
czeni przedstawiciele naszego zawodu,
do∏ó˝my wszelkich staraƒ, by wchodzàc ra-
no do ∏azienki i patrzàc w lustro, nie mieç
na ustach s∏ów jednej z najs∏ynniejszych
piosenek Grzegorza Ciechowskiego:
„W koƒcu powiem ci co myÊl´, tak prosto
w twarz. Kiedy ci´ widz´, to si´ wstydz´, ˝e
ciàgle nosi ciebie Êwiat” i: „Tak, tak, tam
w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam.”

¸ukasz Koszewski

Szanowne Kole˝anki i Koledzy!
Chcemy zwróciç uwag´ na zapis § 8

ust.1 za∏àcznika nr 1 rozporzàdzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie ogólnych warunków umów na
realizacj´ recept oraz ramowego wzoru
umowy na realizacj´ recept (jednolity tekst:
Dz. U. z 18 marca 2013r, poz.364) zwane-
go dalej „rozporzàdzeniem”, o treÊci: „W ra-
zie stwierdzenia niewykonania lub nienale-
˝ytego wykonania umowy na realizacj´ re-
cept, b´dàcego nast´pstwem okolicznoÊci,
za które podmiot prowadzàcy aptek´ po-

nosi odpowiedzialnoÊç, oddzia∏ wojewódz-
ki Funduszu nak∏ada kar´ umownà”.
W ust 6 pkt 1 paragrafu 8, jako nienale-

˝yte wykonanie umowy wymienia si´ „reali-
zacj´ recept przez osob´ nieposiadajàcà
kwalifikacji i uprawnieƒ do jej realizacji”.
Mo˝e to byç np. realizacja przez techni-

ka farmaceutycznego recepty na leki za-
wierajàce w swoim sk∏adzie substancje
bardzo silnie dzia∏ajàce. 
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e na recep-

cie z przepisanym lekiem recepturowym
zawierajàcym w swoim sk∏adzie substan-
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cj´ bardzo silnie dzia∏ajàcà
musi byç podany sposób
dawkowania leku (§6 ust.1
pkt. 5 rozporzàdzenia
w sprawie recept lekar-
skich).
Uprawnienia technika

farmaceutycznego okreÊlo-
ne sà w art. 91 ust.1 i ust. 2
ustawy Prawo Farmaceu-
tyczne. 
Wykaz substancji bar-

dzo silnie dzia∏ajàcych po-
daje Farmakopea Polska. 
Na stronie internetowej

nasze Izby podawaliÊmy
swego czasu wykaz sub-
stancji bardzo silnie dzia∏a-
jàcych wg FP IX 2011
(obowiàzujàcej). DziÊ przy-
pominamy ten wykaz.
Wykaz substancji bar-

dzo silnie dzia∏ajàcych
(Wykaz A) wg FP IX 2011
1. Alfa-acetylodigoxinum
2. Acidum phosphoricum
concentratum
3. Adrenalini tartras (Epi-
nephrono tartras)
4. Adrenalinum (Epinephri-
num)
5. Aether
6. Aether anestheticus
7. Alcuronii chloridum
8. Alfacalcidolum
9. Alprostadilum
10. Aminoglutethimidum
11. Argenti nitras
12. Arsenii trioxidum ad
praeparationes homeopa-
thicas
13. Atracurii besilas
14. Atropini sulfas
15. Atropinum
16. Benperidolum
17. Bleomycini sulfas

18. Busulfanum
19. Carboplatinum
20. Chlorali hydras
21. Chlorambucilum
22. Calcitriolum
23. Carmustinum
24. Ciclosporinum
25. Cisplatinum
26. Cladribinum
27. Clenbuteroli hydrochlo-
ridum
28. Codergocrini mesilas
29. Colchicinum
30. Cresolum crudum
31. Cyclophosphamidum
32. Cytarabinum
33. Dacarbazinum
34. Danaparoidum
natricum
35. Daunorubicini
hydrochloridum
36. Desfluranum
37. Deslanosidum
38. Dienestrolum
39. Diethylstilbestrolum
40. Digitoxinum
41. Digoxinum
42. Dihydroergocristini
mesilas
43. Dihydroergotamini
mesilas
44. Dihydroergotamini tar-
tras §
45. Dihydrotachysterolum
46. Dipivefrini hydrochlo-
ridum
47. Dobutamini hydrochlo-
ridum
48. Dopamini hydrochlo-
ridum
49. Dopexamini dihy-
drochloridum
50. Doxorubicini
hydrochloridum
51. Epirubicini hydrochlo-
ridum

52. Ergotamini tartras §
53. Erythropoietini solutio
concentrata
54. Esketamini hydrochlo-
ridum
55. Etomidatum
56. Etoposidum
57. Fludarabini phosphas
58. Fluorouracilum
59. Flupentixoli dihy-
drochloridum
60. Flutamidum
61. Formoteroli fumaras
dihydricus
62. Gemcitabini hydrochlo-
ridum
63. Glyceroli trinitratis solu-
tio
64. Halothanum
65. Heparinum calcicum
66. Heparinum natricum
67. Histamini dihydrochlo-
ridum
68. Histamini phosphas
69. Homatropini hydrobro-
midum
70. Homatropini methylbro-
midum
71. Hydrargyri dichloridum
72. Hydrogenii peroxidum
30 per centum
73. Hydroxycarbamidum
74. Hyoscini hydrobro-
midum (Scopolamini
hydrobromidum)
75. Hyoscinum
(Scopolaminum)
76. Hyoscyamini sulfas
77. Isoprenalini hydrochlo-
ridum
78. Isoprenalini sulfas
79. Ketamini hydrochlo-
ridum §§
80. Ketorolacum trometa-
molum
81. Letrozolum



82. Lindanum
83. Lomustinum
84. Malathionum
85. Methotrexatum
86. Methylatropini bro-
midum
87. Methylatropini nitras
88. Mercaptopurinum
89. Methanolum
90. Methylerometrini
maleas
91. Misoprostolum
92. Mitomycinum
93. Mitoxantroni hydrochlo-
ridum
94. Modafinilum
95. Natrii fluoridum
96. Neostigmini bromidum
97. Neostigmini metilsulfas
98. Nicotini resinas
99. Nicotinum
100. Nilutamidum
101. Noradrenalini
hydrochloridum
(Norepinephrini hydrochlo-

ridum)
102. Noradrenalini tartras
(Norepinephrini tartras)
103. Orciprenalini sulfas
104. Ouabainum
105. Oxaliplatinum
106. Paclitaxelum
107. Pacuronii bromidum
108. Pergolidi mesilas
109. Phenolum
110. Physostigmini salicy-
las (Eserini salicylas)
111. Physostigmini sulfas
(Eserini sulfas)
112. Pilocarpini hydrochlo-
ridum
113. Pilocarpini nitras
114. Rocuronii bromidum
115. Salmeteroli xinafoas
116. Streptokinasi solutio
concentrata
117. Suxametonii chlo-
ridum
118. Thiomersalum
119. Thiopentalum

natricum et natrii carbonas
120. Tramazolini
hydrochloridum monohy-
dricum
121. Tubocurarini chlori-
dum
122. Urokinasum
123. Vecuronii bromidum
124. Vinblastini sulfas
125. Vincristini sulfas
oznaczenie § – substancje
zaliczone do grupy III-
P i IV-P
oznaczenie§§ – substan-
cje zaliczone do grupy II-
N i II-P
Produkty lecznicze do-

puszczone do obrotu
w Polsce zawierajàce wy-
˝ej wymienione substancje
czynne nale˝à do Wykazu
A, z wyjàtkiem tych, którym
nadano kategori´ dost´p-
noÊci OTC.

D.H.

Sta˝ w Aptece
SzeÊciomiesi´czny sta˝ stanowi inte-

gralny element programu studiów magi-
sterskich na kierunku farmacja. Sta˝ roz-
poczyna si´ po obronie pracy magister-
skiej zgodnie z ramowym programem sze-
Êciomiesi´cznego sta˝u w aptece. Sta˝
odbywany jest w aptece, które uzyska∏a
m.in. pozytywnà opini´ wojewódzkiego in-
spektora farmaceutycznego. 
Apteka, w której odbywany jest sta˝,

powinna byç aptekà o pe∏nym zakresie
czynnoÊci, w której pracuje co najmniej 2
farmaceutów na pe∏nych etatach, w tym
opiekun sta˝ysty z co najmniej 5-letnim
sta˝em pracy w aptece lub specjalizacjà
z farmacji aptecznej lub szpitalnej oraz za-
pewniç odpowiednie stanowiska pracy, po-

mieszczenia, urzàdzenia, aparatur´,
sprz´t, surowce farmaceutyczne i inne ma-
teria∏y medyczne niezb´dne do realizacji
sta˝u. Ponadto powinna zapoznaç sta˝y-
st´ z obowiàzujàcymi regulacjami prawny-
mi w zakresie wytwarzania i sporzàdzania,
przechowywania i wydawania produktów
leczniczych i wyrobów medycznych, prze-
pisami bezpieczeƒstwa i higieny pracy, za-
chowania tajemnicy s∏u˝bowej oraz obo-
wiàzujàcym regulaminem pracy.
Apteki, które sà ch´tne do przyj´cia

sta˝ystów na rok 2014 nale˝y zg∏aszaç do
Wojewódzkiego inspektoratu Farmaceu-
tycznego w Olsztynie do 31 marca 2014 r. 

El˝bieta Kuriata
Warmiƒsko-Mazurski 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

I ˚eglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
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ODWRÓCONY ¸A¡CUCH DYSTRYBUCJI
PRODUKTÓW LECZNICZYCH

W Êwietle obowiàzujàcego prawa droga
dystrybucji produktu leczniczego jest jedno-
kierunkowa i obejmuje powy˝sze ogniwa.
Przy czym wa˝ne jest zachowanie kolejnoÊci
wszystkich etapów, bo tylko w ten sposób
mo˝na osiàgnàç zorientowanie obrotu deta-
licznego na indywidualnego pacjenta.

Wytwarzanie, obrót hurtowy i obrót deta-
liczny to odr´bne dzia∏alnoÊci, które wyma-
gajà uzyskania odr´bnych zezwoleƒ. Wy-
twarzaniem produktów leczniczych jest ka˝-
de dzia∏anie prowadzàce do powstania pro-
duktu leczniczego, w tym zakup i przyjmo-
wanie w miejscu wytwarzania przez wytwór-
c´ materia∏ów u˝ywanych do produkcji, pro-
dukcja, dopuszczanie do kolejnych etapów
wytwarzania, w tym tak˝e pakowanie lub
przepakowywanie oraz magazynowanie
i dystrybucja w∏asnych produktów leczni-
czych, a tak˝e czynnoÊci kontrolne zwiàza-
ne z tymi dzia∏aniami. Importem produktów
leczniczych jest ka˝de dzia∏anie polegajàce
na sprowadzeniu gotowego produktu leczni-
czego spoza paƒstw cz∏onkowskich UE lub
paƒstw EFTA, w tym w szczególnoÊci ich
magazynowanie, kontrola jakoÊci przy zwal-
nianiu serii i dystrybucja. Organem w∏aÊci-
wym do wydania, odmowy wydania, cofni´-
cia i zmiany zezwolenia na wytwarzanie lub
import produktów leczniczych jest G∏ówny
Inspektor Farmaceutyczny. 

Osobnym zagadnieniem jest import rów-
noleg∏y, na który pozwolenie wydaje Prezes
Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych. 

Obrotem hurtowym produktów leczni-
czych jest wszelkie dzia∏anie polegajàce na
zaopatrywaniu si´, przechowywaniu, dostar-
czaniu lub eksportowaniu produktów leczni-
czych posiadajàcych pozwolenie na dopusz-

czenie do obrotu prowadzone z wytwórcami
lub importerami w zakresie wytwarzanych
lub importowanych przez nich produktów
leczniczych, lub z przedsi´biorcami zajmujà-
cymi si´ obrotem hurtowym, lub z aptekami,
lub z zak∏adami leczniczymi dla zwierzàt lub
z innymi upowa˝nionymi podmiotami, z wy-
∏àczeniem bezpoÊredniego zaopatrywania
ludnoÊci. Obrót hurtowy produktami leczni-
czymi mogà prowadziç wy∏àcznie hurtownie
farmaceutyczne, sk∏ady celne i konsygna-
cyjne produktów leczniczych. Organem w∏a-
Êciwym do wydania, odmowy wydania, cof-
ni´cia i zmiany zezwolenia na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej jest G∏ówny In-
spektor Farmaceutyczny.

Obrót detaliczny produktami leczniczymi
nie zosta∏ zdefiniowany w ustawie Prawo far-
maceutyczne. Prowadzony jest w aptekach
ogólnodost´pnych, punktach aptecznych oraz
w ograniczonym zakresie w placówkach obro-
tu pozaaptecznego. Apteki ogólnodost´pne
przeznaczone sà do zaopatrywania ludno-
Êci w produkty lecznicze, leki apteczne, leki
recepturowe, wyroby medyczne i inne artyku-
∏y oraz udzielania us∏ug farmaceutycznych.
Organem w∏aÊciwym do wydania, odmowy
wydania, cofni´cia i zmiany zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej jest w∏a-
Êciwy miejscowo wojewódzki inspektor farma-
ceutyczny. 

Pacjent to indywidualny odbiorca produk-
tów leczniczych z apteki ogólnodost´pnej,
punktu aptecznego lub placówki obrotu poza-
aptecznego. 

Odwrócony ∏aƒcuch dystrybucji to zjawi-
sko polegajàce na deformacji prawid∏owego
procesu dystrybucji produktów leczniczych, tj.
zmianie kierunku dystrybucji produktów lecz-
niczych. Najcz´Êciej zmianie ulega droga
dystrybucji na etapie: obrót hurtowy – obrót
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RozmaitoÊci

detaliczny. Jednokierunkowa droga dystrybu-
cji zmienia si´ w wielokierunkowà. Powstajà
nowe warianty tej drogi, w których apteka
ogólnodost´pna zaopatruje w produkty lecz-
nicze hurtowni´ farmaceutycznà lub innà ap-

tek´ ogólnodost´pnà. Dzia∏alnoÊç apteki
ogólnodost´pnej przestaje byç zorientowana
na pacjenta. Odbiorcà produktów leczniczych
staje si´ inny podmiot gospodarczy uczestni-
czàcy w rynku farmaceutycznym. 

Apteka ogólnodost´pna, która zdecydo-
wa∏a si´ na prowadzenie odwróconego ∏aƒ-
cucha dystrybucji zajmuje si´ de facto obro-
tem hurtowym produktów leczniczych. I nie
ma tu znaczenia iloÊç ani wartoÊç sprzeda-
nych produktów leczniczych, albowiem, jak
wy˝ej wskazano, obrotem hurtowym jest
wszelkie dzia∏anie polegajàce na zaopatry-
waniu si´, przechowywaniu, dostarczaniu lub
eksportowaniu produktów leczniczych pro-
wadzone z wytwórcami lub importerami
w zakresie wytwarzanych lub importowanych
przez nich produktów leczniczych, lub
z przedsi´biorcami zajmujàcymi si´ obro-
tem hurtowym, lub z aptekami. Ka˝da
transakcja apteki ogólnodost´pnej polegajà-
ca na zaopatrywaniu w produkty lecznicze in-
nej apteki ogólnodost´pnej lub hurtowni far-
maceutycznej b´dzie wyczerpywa∏a definicj´
obrotu hurtowego. 

Przedsi´biorcy prowadzàcy ten proceder
nara˝ajà si´ nie tylko na cofni´cie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodost´pnej

i trzyletnie wykluczenie z rynku aptecznego,
ale równie˝ na odpowiedzialnoÊç karnà.
Ustawa Prawo farmaceutyczne penalizuje
podejmowanie dzia∏alnoÊci w zakresie pro-
wadzenia hurtowni farmaceutycznej bez wy-
maganego zezwolenia karà grzywny, ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci
do 2 lat. Na odpowiedzialnoÊç zawodowà na-
ra˝a si´ równie˝ kierownik apteki, która
uczestniczy w odwróconym ∏aƒcuchu dystry-
bucji produktów leczniczych, albowiem to do
zadaƒ kierownika apteki nale˝y m.in. zakup
produktów leczniczych wy∏àcznie od pod-
miotów posiadajàcych zezwolenie na prowa-
dzenie hurtowni farmaceutycznej.

El˝bieta Kuriata 
Warmiƒsko-Mazurski Wojewódzki 

Inspektor Farmaceutyczny
Agnieszka Trepka-Polidowska 

i Marta Sobek-Karolak 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

w Olsztynie
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Szkolenia farmaceutów
on-line

Okr´gowa Izba Aptekarska w Bia∏ym-
stoku uruchomi∏a nowy innowacyjny pro-
jekt szkoleƒ internetowych pod nazwà

www.farmaklub.pl
Wprzysz∏oÊci planujemy uruchomienie

kolejnych szkoleƒ. Zach´camy do udzia∏u
w naszych szkoleniach.

mgr farm. Jaros∏aw Mateuszuk
Prezes ORA w Bia∏ymstoku

www.e-dukacja.pl 
to istniejàcy ju˝ ponad pi´ç lat portal wdro-
˝ony i obs∏ugiwany przez Okr´gowà Izb´
Aptekarskà w Krakowie. Szkolenia sà cer-
tyfikowane przez Studium Kszta∏cenia Po-
dyplomowego Wydzia∏u Farmaceutyczne-
go Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

*
Uniwersytet Medyczny w ¸odzi rów-

nie˝ prowadzi szkolenia metodà e-lerning
www.e-umed.lodz.pl



IDENTYFIKATOR FARMACEUTY
Przypominamy o obowiàzku noszenia

w miejscu pracy IDENTYFIKATORA FAR-
MACEUTY. Sprawa ta by∏a przedmiotem
zg∏oszonego wniosku w wyniku którego
zosta∏a podj´ta uchwa∏a podczas Krajowe-
go Zjazdu Aptekarzy. Podajemy jej treÊç:

UCHWA¸A VI/40/2013
z dnia 28 maja 2013

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie okreÊlenia wzoru identyfi-
katora farmaceuty noszonego

w miejscu pracy
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy

z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekar-
skich (DZ. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856,
z póên. zm.) oraz § 2 uchwa∏y Nr
VI/28/2012 VI Krajowego Zjazdu Apteka-
rzy z dnia 22 stycznia 2012 r. w sprawie
obowiàzku noszenia przez farmaceutów
identyfikatorów w miejscu pracy, Naczelna
Rada Aptekarska uchwala co nast´puje: 

§1
1. Identyfikator musi zawieraç:
1)imi´ i nazwisko
2) tytu∏: farmaceuta
3) tytu∏ zawodowy: magister farmacji (mgr
farm.) 
4) logo izby której jest cz∏onkiem
2. Identyfikator mo˝e zawieraç okreÊlenie,
w pe∏nej lub skróconej formie
1) stopnia lub tytu∏u naukowego, doktor
(dr), doktor habilitowany (dr hab.) 
lub profesor (prof.)
2) zajmowane stanowiska – w przypadku
kierownika apteki
3. Tytu∏ „magistra farmacji”, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt. 3, obejmuje równie˝ tytu∏

„magistra uzyskany na kierunku farmacja”
4. Na identyfikatorze nie mogà byç
umieszczane ˝adne inne informacje, i zna-
ki poza wymienionymi w ust. 1 i 2
5. Ustala si´ wzór identyfikatora farma-
ceuty, stanowiàcy za∏àcznik do uchwa∏y

§2
1. Farmaceuta zobowiàzany jest do no-
szenia w miejscu pracy identyfikatora
zgodnego ze wzorem, o którym mowa
w §1 ust. 5, w sposób umo˝liwiajàcy ∏atwe
odczytanie danych umieszczonych na
identyfikatorze
2. Farmaceuta nie mo˝e udost´pniaç iden-
tyfikatora innym osobom

§3
Uchwa∏a wchodzi z dniem podj´cia

Sekretarz NRA                     Prezes NRA
dr n. farm.                             dr  

Tadeusz Bàbelek   Grzegorz Kucharewicz

NA STRONIE INTERNETOWEJ 
NASZEJ IZBY APTEKARSKIEJ 

JEST UMIESZCZONY WZÓR IDENTYFI-
KATORA DO WYDRUKOWANIA

Wprawym górnym rogu jest zak∏adka „wy-
drukuj swój identyfikator”.
Spe∏nia on wymagania zawarte w uchwale
NRA i zawiera logo naszej Izby.
Prosimy naszych farmaceutów o kontakt
(najlepiej telefoniczny) z biurem Izby
w Olsztynie, w celu otrzymania HAS¸A
DOST¢PU.
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2013 ROKIEM JANA CZOCHRALSKIEGO

Jan Czochralski
(1885-1953)

Jego nazwisko jest naj-
cz´Êciej wymieniane spo-
Êród polskich uczonych w li-
teraturze naukowej Êwiato-
wej. Bez jego odkrycia nie
by∏oby wszystkich tych
urzàdzeƒ, w sercu których
znajdujà si´ uk∏ady z krze-
mu – telewizorów, telefo-
nów, robotów, kuchenek mi-
krofalowych, laptopów, ze-
garków kwarcowych itd.
By∏ chemikiem, metalo-

znawcà, wynalazcà otrzy-
mywania monokryszta∏ów
krzemu wykorzystywanych
do produkcji mikroproceso-
rów. Znamy go tak˝e jako
aptekarza. To ten zawód
by∏ kolebkà póêniejszych
odkryç. 

*    *
Sejm RP przyjà∏ trzy

zg∏oszone przez Komisj´
Kultury i Ârodków Przeka-
zu uchwa∏y dotyczàce
ustanowienia roku 2013

Rokiem Jana Czochral-
skiego, Rokiem Juliana
Tuwima i Rokiem Witolda
Lutos∏awskiego.

UCHWA¸A
Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej

z dnia
7 grudnia 2012 r.
w sprawie ustano-
wienia roku 2013
Rokiem Jana
Czochralskiego
W szeÊçdziesiàtà rocz-

nic´ Êmierci Jana Czochral-
skiego Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej postanawia od-
daç ho∏d jednemu z najwy-
bitniejszych naukowców
wspó∏czesnej techniki, któ-
rego prze∏omowe odkrycia
przyczyni∏y si´ do Êwiato-
wego rozwoju nauki.
Odkryta przez niego

metoda otrzymywania mo-
nokryszta∏ów, nazwana od
jego nazwiska metodà Czo-
chralskiego, wyprzedzi∏a
o kilkadziesiàt lat swojà
epok´ i umo˝liwi∏a rozwój
elektroniki. DziÊ wszelkie
urzàdzenia elektroniczne
zawierajà uk∏ady scalone,
diody i inne elementy z mo-
nokrystalicznego krzemu,

otrzymywanego w∏aÊnie
metodà Czochralskiego.
Wk∏ad polskiego uczo-

nego prof. Jana Czochral-
skiego w dziedzin´ Êwiato-
wej nauki oraz techniki zo-
sta∏ doceniony przez uczo-
nych Êwiata, którzy zacz´li
korzystaç z jego najwa˝-
niejszego wynalazku. Wy-
nalazku bez którego trudno
by∏oby funkcjonowaç w XXI
wieku.
Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej og∏asza rok 2013
Rokiem Jana Czochral-
skiego.

MARSZA¸EK SEJMU
/ – / Ewa Kopacz

*    *
Jan Czochralski ur. si´

23. paêdziernika 1885 roku
w Kcyni. Tu ukoƒczy∏ Semi-
narium Nauczycielskie, ale
w wieku 16 lat wyjecha∏

z rodzinnego miasta w po-
szukiwaniu pracy do Kroto-
szyna, gdzie znalaz∏ miej-
sce w aptece. Zatrudni∏ si´
jako pomocnik aptekarza.
Mia∏ szcz´Êcie. Trafi∏ na
màdrego pryncypa∏a W∏a-
dys∏awa Wicherskiego. Ten
pozna∏ si´ na m∏odym cz∏o-
wieku. Zauwa˝y∏, ˝e ma do
czynienia z genialnie uzdol-
nionym m∏odzieƒcem, ˝e je-
go pomocnik przejawia ta-
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Wszystkie uk∏ady scalone Êwiata istniejà
dzi´ki odkryciu Polaka Jana Czochral-
skiego. To dzi´ki temu Polakowi istniejà
komputery, smartfony, elektronika. To
technologia, która zmieni∏a Êwiat.



lent do chemii i jest ˝àdny wiedzy. Uzna∏,
˝e nale˝y mu pomóc rozwijaç talent. Po-
móg∏ mu trafiç do Berlina, gdzie u kolejne-
go aptekarza i chemika doktora Hebranda
móg∏ przeprowadzaç eksperymentalne ba-
dania Ten moment zadecydowa∏ o przy-
sz∏oÊci Czochralskiego – odkrywczej i na-
ukowej. Nast´pnie majàc 21 lat rozpoczà∏

prac´ w laboratorium firmy Kuncheim, po-
tem w rafinerii miedzi w firmie AEG, w któ-
rej zajmowa∏ si´ badaniem i zastosowa-
niem stopów i rud metali.
W roku 1910 zda∏ eksternistycznie eg-

zaminy na Politechnice Berliƒskiej i zosta∏

in˝ynierem chemikiem.
W 1916 roku dokona∏ epokowego od-

krycia tworzenia du˝ych kryszta∏ów meta-
li i pó∏przewodników, które docenione zo-
sta∏o dopiero wiele lat póêniej. Jak to cza-
sami bywa, pomóg∏ przypadek, niektórzy
mówià, ˝e telefon. Bowiem robiàc bada-
nia ze stopionà cynà Czochralski musia∏

na chwil´ odstawiç tygiel, bo w∏aÊnie za-
dzwoni∏ telefon. Gdy po chwili powróci∏ do
kontynuowania badaƒ, a robi∏ równie˝ no-
tatki wyników, w roztargnieniu w∏o˝y∏ pió-
ro(obsadk´ ze stalówkà) do tygla zamiast
do ka∏amarza z atramentem. Wyjmujàc
go w pospiechu z powrotem zauwa˝y∏, ˝e
ze stalówki ciàgnie si´ nitka metalu. Prze-
Êwietli∏ ten bardzo cieniutki drucik promie-
niami Roentgena i okaza∏o si´, ˝e pocià-
gnà∏ do góry jednolità zestalonà nitk´ któ-
ra jest d∏ugim idealnym kryszta∏kiem cy-
ny. W ten sposób powsta∏y pierwsze mo-
nokryszta∏y, a to da∏o poczàtek produkcji
mikroprocesorów.
W 1924 roku Czochralski opatentowa∏

Stop B zwany „branchmetalem”. Nowy
stop bez u˝ycia kosztownej cyny, znalaz∏
od razu zastosowanie przy produkcji wa-
gonów kolejowych. Licencja zosta∏a zaku-
piona przez wiele paƒstw. Wielkie koncer-
ny zaprasza∏y Czochralskiego do wspó∏-
pracy oferujàc du˝e dochody, zaplecze
naukowo-badawcze ze sztabem ludzi. 

Jednak Jan Czochralski po d∏ugolet-
niej pracy w Niemczech, wróci∏ do Polski
w 1928 roku na proÊb´ Prezydenta Mo-
Êcickiego i wraz z rodzinà osiedli∏ si´
w Warszawie. Zdawano sobie spraw´, ˝e
jego wiedza, doÊwiadczenie sà niezmier-
nie wa˝ne dla rozwoju przemys∏u w Pol-
sce. Czochralski podjà∏ prac´ jako nauko-
wiec na Politechnice Warszawskiej. Zor-
ganizowa∏ Katedr´ Metalurgii i Metalo-
znawstwa na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Warszawskiej. W 1929 roku
otrzyma∏ doktorat honoris causa, a potem
tytu∏ profesora. By∏ cz∏onkiem wielu na-
ukowych towarzystw krajowych i zagra-
nicznych. 
Po wybuchu II wojny Êwiatowej pozo-

sta∏ w Warszawie, zorganizowa∏ Zak∏ad
Badaƒ Materia∏ów, gdzie znaleêli zatrud-
nienie pracownicy jego przedwojennego
instytutu.
Po wojnie by∏ oskar˝ony o kolaboracj´

z okupantem, w wi´zieniu przesiedzia∏ kil-
ka miesi´cy, wprawdzie Êledztwo umorzo-
no, ale Senat Politechniki Warszawskiej
podjà∏ w 1945 r. uchwa∏´ zabraniajàcà mu
powrotu na uczelni´ co bardzo prze˝ywa∏.
Jednak pozosta∏ w Polsce. Pozbawiony ty-
tu∏u profesora, powróci∏ do Kcyni, gdzie
znów zaczà∏ pracowaç jako wynalazca. 
1 kwietnia 1946 roku uruchomi∏ firm´

pod nazwà Zak∏ady Chemiczne BION –
in˝. M. Wojciechowski S-ka, produkujàcà
artyku∏y kosmetyczne i drogeryjne. Produ-
kowa∏ past´ do butów, proszki do prania,
s∏ynny p∏yn do ondulacji swojego patentu
a tak˝e „proszek do kichania z go∏àbkiem”
czyli na katar. Póêniej firma zosta∏a prze-
niesiona do Poznania, gdzie dzia∏a∏a pod
nazwà Wytwórnia Artyku∏ów Chemicznych
Ce-Wu Czochralski.
Jan Czochralski pisa∏ równie˝ wiersze

i poematy (pod pseudonimem Jan Pa∏ucki)
Zmar∏ 22 kwietnia 1953 roku i zosta∏

pochowany na cmentarzu w Kcyni. 
oprac.J. Murawska
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Magiczne leki z historycznej apteki cz. III.
Grudzieƒ – miesiàc adwentowej zadumy

i bo˝onarodzeniowej radoÊci, z którà kojarzy
nam si´ jak˝e wiele symboli... Do naszych
Êwiàtecznych tradycji do∏àczajà nowe, czasem
zapomniane lub zapo˝yczone. I tak obok sian-
ka pod obrusem czy choinki do∏àczy∏a do nas
jemio∏a. RoÊlina ta od wieków owiana by∏a ta-
jemnicà: niebywa∏e jest to, ˝e nie posiada ko-
rzeni, a mimo to ˝yje, jest zielona, rodzi owoce.
Nierzadko spotyka si´ jà na uschni´tych i cho-
rych konarach. Wszystkie te cechy zapoczàt-
kowa∏y wiar´ w magiczne w∏aÊciwoÊci jemio∏y;
uwa˝ano, ˝e ∏àczy ˝ycie i Êmierç, dzieƒ i noc,
jest czymÊ trwalszym ni˝ doczesnoÊç. Symbo-
lizowa∏a wiar´ w przetrwanie duszy po Êmierci
cia∏a, a jej zielony kolor symbolizowa∏ nadziej´,
radoÊç i nadejÊcie „lepszego”. 

Zwyczaj zawieszania ga∏àzek jemio∏y do-
tar∏ do nas z Anglii, gdzie znany by∏ ju˝ w za-
mierzch∏ych czasach. Jak mówià podania
Celtów jemio∏a zaszczepiona zosta∏a na drze-
wie przy pomocy pioruna – by∏a darem bogów,
wlewajàcych weƒ „boskie nasienie” (lepki sok
owoców). Zas∏ugiwa∏a wi´c na nale˝ytà czeÊç.
Szóstego dnia po nowiu, w trakcie przesilenia
zimowego (czyli w okresie zbli˝onym do Bo˝e-
go Narodzenia) odprawiano mod∏y przygoto-
wujàce do jednego z wa˝niejszych wydarzeƒ
w kulturze Celtów: obrz´du Êci´cia (przy pomo-
cy z∏otego sierpa) ga∏´zi jemio∏y z niem∏odsze-
go ni˝ trzydziestoletniego d´bu. Âci´ty „krzew”
mia∏ zapewniç ca∏emu ludowi ochron´ przed
nieczystymi si∏ami. Nie wolno go by∏o jednak
po∏o˝yç na ziemi, dlatego wokó∏ drzewa, na
którym rós∏ rozpoÊcierano bia∏à p∏acht´ symbo-
lizujàcà czystoÊç i niewinnoÊç, która to mia∏a
wzmocniç w∏aÊciwoÊci jemio∏y do odp´dzania
chorób oraz z∏ych duchów. Jak podaje Pliniusz,
celtyccy druidzi uwa˝ali jemio∏´ za „Êwi´tà nad
Êwi´tymi”, podobnie jak drzewo z którego jà
Êcinano, tj. dàb. Ich zwiàzek (tj. jemio∏y i d´bu)
mia∏ charakter niemal˝e mistyczny. 

Osnuty tajemnicà byt jemio∏y sta∏ si´ z cza-
sem powodem do „testowania” nie tylko jej me-
tafizycznych w∏aÊciwoÊci, lecz równie˝ tych wi-
docznych „go∏ym okiem”. Po raz pierwszy o je-
miole, jako o roÊlinie leczniczej, wspomina Teo-

frast (370-287 p.n.e.); w staro˝ytnej Grecji sto-
sowano jà bowiem jako panaceum, a z liÊci
i ga∏´zi wyrabiano maÊci i pozyskiwano sok,
które mia∏y pozytywny wp∏yw na choroby uk∏a-
du krà˝enia (g∏. nadciÊnienie), a przede wszyst-
kim na p∏odnoÊç u kobiet. Uznawano tak˝e jej
magiczne w∏aÊciwoÊci i w niektórych kulturach
po dziÊ dzieƒ wiesza si´ jemio∏´ nad ∏ó˝kiem
chorego, by przekaza∏a mu si∏y witalne.

Równie˝ Rzymianie nie przeoczyli w∏aÊci-
woÊci jemio∏y. Podczas tygodniowych Êwiàt
przypadajàcych na okres przesilenia zimowego
stroniono od pracy oraz obdarowywano si´
prezentami. Âwi´ta te obchodzone by∏y na
cz´Êç Saturna – boga rolnictwa, a có˝ jak nie
wiecznie zielona jemio∏a by∏a symbolem uro-
dzaju? Wi´c królowa∏a we wszelkich salach ry-
tualnych, g∏ównie tam, gdzie „odprawiano” rytu-
a∏y p∏odnoÊci... Czy˝by poca∏unek pod jemio∏à
by∏ ich namiastkà? 

Wspomniane wierzenia celtyckie obudzi∏y
si´ ponownie w Anglii na prze∏omie XVI i XVII
wieku. Wróci∏y do ∏aski podania o „boskim na-
sieniu” przynoszàcym pomyÊlnoÊç zakocha-
nym, a jak zakochani to poca∏unek... i tak naro-
dzi∏a si´ tradycja. Uwa˝ano, ˝e poca∏unek pod
jemio∏à – darem bogów – nie jest grzechem,
dlatego te˝ ta zielona ga∏àzka coraz cz´Êciej
zacz´∏a goÊciç w pokojach m∏odych kobiet. Po
ka˝dym poca∏unku skradzionym pod jemio∏à
m´˝czyzna winien zerwaç jeden owoc. Ten
z panów, który zerwie ostatnià „jagod´” zosta-
nie niebawem obdarzony potomstwem.

Jemio∏a na sta∏e zagoÊci∏a ju˝ w naszych
domach. Podczas gdy na zewnàtrz trzaska
mróz jej zielony kolor napawa nas nadziejà
i optymizmem. Byç mo˝e jest tylko ozdobà, ko-
lejnà Êwiàtecznà dekoracjà, a byç mo˝e ka˝dy
z nas, gdzieÊ w g∏´bi, wierzy w jej magi´; w od-
straszanie z∏ych rzeczy, zapewnienie dobroby-
tu. Niektórzy noszà w portfelu listki ususzonej
jemio∏y, które majà zapewniç jego zasobnoÊç.
Czy to wszystko jest tylko przesàdami? Trady-
cjà? A mo˝e jemio∏a rzeczywiÊcie posiada ma-
giczne w∏aÊciwoÊci? Ju˝ nied∏ugo b´dziemy
mogli si´ o tym przekonaç.

E. Baƒkowska

Historia farmacji
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FARMACJA NAUKOWA
Prze∏omowe odkrycia po II wojnie Êwiatowej 

Przedruk z Nr 220 – PAUzy Akademickiej

Nauki farmaceutyczne to w∏aÊciwie zespó∏

nauk. Matematyka, fizyka, biologia, chemia
czy ( w jakimÊ stopniu) medycyna sà naukami
bazowymi, podstawowymi.

Farmacja ∏àczy je wszystkie i przez to jest
unikatowa. Dzi´ki swej interdyscyplinarnoÊci
stwarza szczególne mo˝liwoÊci badawcze. To,
˝e farmacja ∏àczy ró˝ne nauki nie znaczy, ˝e
nie muszà one byç uprawnione na poziomie
Êwiatowym. Uczony farmaceuta nie mo˝e byç
niedouczonym chemikiem, biologiem, medy-
kiem czy fizykiem. Wiadomo, ˝e tacy apteka-
rze, jak Praust czy Scheele, budowali nauko-
wà chemi´. Absolutnie niedoceniany Ignacy
¸ukasiewicz zapoczàtkowa∏ er´ petrochemii
i przemys∏u naftowego. Jednym z pierw-
szych(1906) noblistów z chemii by∏ Henri Mois-
san, który nagrod´ otrzyma∏ za badania nad
zwiàzkami fluoru. Argentyƒski farmaceuta Ber-
nardo Houssay dosta∏ nobla z fizjologii i medy-
cyny za odkrycie hormonu przedniego p∏ata
przysadki. 

Louis J.Ignarro z USA zosta∏ uhonorowany
za wyjaÊnienie biologicznej roli tlenku azotu.
Niedawno nobla otrzyma∏ japoƒski farmaceuta
Osamu Shimomura za wyizolowanie bia∏ka
zielonej fluorescencji. Te przyk∏ady ilustrujà
stopniowe zmiany akcentów w farmacji –
z chemii w kierunku biologii. 

Powszechne w nauce XIX wieku podej-
Êcie redukcjonistyczne oznacza∏o podzia∏ far-
macji na poszczególne subdyscypliny. Byli
wi´c specjaliÊci od analizy leku, od technologii,
syntezy itp. PodejÊcie redukcjonistyczne cha-
rakteryzowa∏o si´ gromadzeniem mnóstwa da-
nych. Dzisiaj zresztà ca∏a nauka jest zalana
danymi. Obecnie ta produkcja danych staje si´
troch´ ja∏owa. Dane maja s∏u˝yç do wyciagni´-
cia informacji ogólnej, która mo˝e zostaç wy-
korzystana do projektowania nowych leków
lub poprawiania skutecznoÊci (oraz dogodno-
Êci) farmakoterapii. Farmacja obecnie mocno
si´ zmienia. Wspó∏czesne nauki farmaceu-
tyczne skupiajà si´ na po∏àczeniu nauk ekspe-

rymentalnych, g∏ównie analizy chemicznej
i bioanalizy, z komputerowym przetwarzaniem
danych, tzw. bioinformatykà i cheminformaty-
kà. Te metody informatycznego przetwarzania
pozwalajà, aby z du˝ych zbiorów danych, z ta-
bel z tysiàcami kolumn i tysiàcami wierszy „wy-
∏uskaç” istotne informacje potrzebne do utwo-
rzenia pewnych ca∏oÊci struktur, systemów na-
ukowych. SpoÊród zalewu danych nasz umys∏
nie bardzo umie istotne prawid∏owoÊci wy-
chwyciç. Na co dzieƒ poruszamy si´ bowiem
w przestrzeni dwu-, najwy˝ej trójwymiarowej.
Tymczasem mnóstwo czynników wp∏ywa na
zdrowie ludzkie równoczeÊnie i cz´sto prze-
ciwstawnie. Wp∏ywy sà nie tylko ró˝norodne,
ale i ró˝nej wagi, si∏y, ró˝nego kierunku, ró˝ne-
go znaczenia. tego przy analizie danych” na
oko” nie wy∏apiemy. Obecnie jednak po-
wszechnie dost´pne jest odpowiednie opro-
gramowanie komputerowe, które potrafi z wie-
lu rozproszonych danych wyekstrahowaç od-
powiednià informacj´. dlatego po∏àczenie bio-
analityki z bioinformatykà zaczyna dominowaç
w naukach farmaceutycznych.

Dzisiaj dzi´ki najbardziej nowoczesnym
metodom analitycznym mo˝na oznaczaç ró˝-
nego rodzaju zwiàzki, na przyk∏ad w moczu
pacjenta z nowotworem, albo we krwi pacjenta
z chorobami krà˝enia. wspó∏czesne urzàdze-
nia analityczne sà superczu∏e, supersprawne.
Pozwalajà sprawnie oznaczyç setki zwiàzków
w mikrost´˝eniach w ka˝dym materiale biolo-
gicznym. Z tych informacji próbujemy wy∏u-
skaç regularnoÊci. Na przyk∏ad po zastosowa-
niu jakiegoÊ leku identyfikujemy specyficzne
profile metaboliczne w krwi lub moczu. Profile,
bo jeden zwiàzek, jeden biomarker nie wystar-
cza do pe∏nej charakterystyki dzia∏ania leku,
czy do wiarygodnej diagnostyki konkretnego
schorzenia. JeÊli mamy, powiedzmy, 40-50
zwiàzków o ró˝nych st´˝eniach to staramy si´
rozpoznaç tworzony przez nie wzorzec(obraz).
Profile metaboliczne s∏u˝à nie tylko diagnosty-
ce. Sà pacjenci oporni na dzia∏anie niektórych
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leków, na przyk∏ad standardowych leków krà-
˝eniowych. Nie wiadomo dlaczego. Próbuje si´
wykryç co jest u nich charakterystycznego, ˝e
standardowa terapia okazuje si´ nieskuteczna.

Od pewnego czasu has∏em-kluczem w far-
macji sta∏a si´ nanotechnologia. Nadzieje z nià
wiàzane zdajà si´ nieco fantastyczno-nauko-
we. Oczekuje si´, ˝eby malutkie, sterowalne
urzàdzenia „dowozi∏y” lek do miejsca dzia∏ania
w organizmie i tam go uwalnia∏y. Po drodze nic
z tego leku nie mia∏oby przenikaç w inne miej-
sca. By∏aby to wi´c doskona∏a celowana tera-
pia: maksymalnie skuteczna i bezpieczna. Na
przyk∏ad niszczone by∏yby tylko komórki zmie-
nione nowotworowo a oszcz´dzane komórki
zdrowe. To jest w teorii atrakcyjne. Nawet te-
stuje si´ tego typu uk∏ady w modelach biolo-
gicznych. Wiadomo, ˝e rozdrobnienie substan-
cji sta∏ych do wielkoÊci nano( poni˝ej 100 nano-
metrów Êrednicy) pozwala na podawanie uzy-
skanych nanoczàstek do krwi do˝ylnie. Kla-
sycznych zawiesin z czàstkami sta∏ymi nie
mo˝na podawaç do˝ylnie. Nanoczàstki, np. po-
kryte czàstkami ˝elaza, do których jest przy-
czepiony (fizycznie lub chemicznie), jakiÊ lek
przeciwnowotworowy, mo˝na by∏oby wstrzyk-
nàç do krwi i nawet za pomocà pola magne-
tycznego kierowaç ich przemieszczeniami
w ustroju. Teoretycznie zatem mo˝na by∏oby
kierowaç lek na po˝àdane miejsca, koncentro-
waç w chorobowo zmienionych tkankach.
Wszystko przedstawia si´ elegancko. Jednak
w praktyce nie uda∏o si´ skoncentrowaç tych
nanoczàstek z przyczepionymi lekami na tyle
du˝o ˝eby uzyskaç efekt terapeutyczny. Oba-
wiam si´, ˝e z nanoczàstkami dowo˝àcymi lek
w zadane miejsce jest troch´ tak, jak byÊmy na
ci´˝arówce na budow´ dowozili po 2-3 ceg∏y.
Ile tych ci´˝arówek musia∏oby dojechaç, ˝eby
powsta∏a budowla? Wydaje si´, ˝e bardziej
obiecujàce sà noÊniki bia∏kowe, do których te˝
mo˝na przymocowywaç leki. Takie bia∏ka no-
Ênikowe mo˝na produkowaç jako przeciwcia∏a
przeciw konkretnym tkankom nowotworowo
zmienionym. Przeciwcia∏o z przy∏àczonym le-
kiem krà˝y∏oby swobodnie w ca∏ym organi-
zmie, zaÊ w miejscu docelowym wchodzi∏o
w reakcj´ antygen-przeciwcia∏o, uwalnia∏o wol-
ny zwiàzek i powstawa∏by efekt terapeutyczny. 

Obecnie uwa˝a si´, ˝e odpowiednio (bioin-
formatycznie) przetworzone dane bioanalitycz-
ne pozwolà na dobór najlepszej terapii dla da-
nego pacjenta – na realizacj´ farmakoterapii
personalizowanej. Przecie˝ ka˝dy z nas reagu-
je inaczej na niektóre leki, u˝ywki czy trucizny.
Chodzi o to, ˝eby pacjentów gorzej reagujà-
cych na dany lek zidentyfikowaç: ˝eby dla da-
nego pacjenta „skroiç terapi´ na miar´”. Ta
miara dla danego pacjenta mo˝e wywodziç si´
z genetyki. Tak jak mamy ró˝ny kolor oczu, tak
mo˝emy mieç zapisanà w naszym genomie
ró˝nà wra˝liwoÊç na leki. Na przyk∏ad jest taki
lek – trastuzumab – stosowany w raku sutka,
który skuteczny jest tylko u oko∏o 25% popula-
cji chorych. Kobiety majàce bia∏ko receptoro-
we, z którym trastuzumab si´ ∏àczy i hamuje
komórki nowotworowe majà szans´ na kom-
pletne wyleczenie. Na osoby nie majàce tego
bia∏ka trastuzumab nie dzia∏a. Przed podaniem
leku konieczny jest wi´c test genetyczny.

Coraz cz´Êciej w farmakoterapii personali-
zowanej stosuje si´ zestaw: lek+ tzw. diagno-
styk (companion diagnostic). Leków, dla któ-
rych wymogi testowe,diagnostyczne sà ko-
nieczne, jest ju˝ w lecznictwie kilkanaÊcie.

Personalizowana farmakoterapia to te˝ in-
dywidualna optymalizacja dawkowania leku.
DziÊ w praktyce dawkowanie jest najcz´Êciej
uniwersalne dla wszystkich pacjentów a prze-
cie˝ ju˝ Paracelsus powiedzia∏, ˝e wszystko
jest truciznà i nic nie jest truciznà: jest to kwe-
stia dawki. 

Paradygmat naukowej farmacji w Polsce
musi si´ zmieniç, gdy˝ ca∏y czas dominuje
u nas model XIX-wieczny. Model, który, nawia-
sem mówiàc, by∏ powodem najwi´kszych histo-
rycznie sukcesów farmacji. Tradycyjna farma-
cja by∏a nastawiona zdecydowanie chemicznie.
W latach 60. XX wieku zacz´∏o si´ jednak roz-
wijaç biologiczne podejÊcie do farmacji i po-
wsta∏o poj´cie biofarmacji. Obecnie, gdy po-
wstaje nowy produkt farmaceutyczny, nawet
zawierajàcy ten sam lek, trzeba wykazaç, ˝e
b´dzie biorównowa˝ny w stosunku do leków
ju˝ b´dàcych na rynku. To mo˝na wykazaç tyl-
ko w eksperymencie biologicznym, dok∏adnie
w eksperymencie klinicznym na ludziach.

Owszem, dobry warsztat chemiczny jest
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w naukach farmaceutycznych niezb´dny, ale
obecnie wa˝niejsza jest od syntezy chemicznej
analiza. Z bioanalizy wynikajà najistotniejsze
zastosowania i wytyczne dla nowoczesnej
technologii postaci leku, dla optymalizacji far-
makoterapii, czyli dla farmakoterapii pesonali-
zowanej oraz dla farmakogenetyki. Farmacja
zdà˝a w kierunku biologii molekularnej, bioana-

lizy, bioinformatyki. Takie po∏àczenie rokuje ∏a-
twiejsze przejÊcie naukowej farmacji w kierun-
ku biologicznym i ÊciÊlejsze powiàzanie z no-
woczesnà medycynà.

Roman Kaliszan
cz∏. korespondent PAU, cz∏. rzeczywisty PAN

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki
Gdaƒski Uniwersytet Medyczny

Szpitale z naszego województwa
W dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 8 li-

stopada 2013 ukaza∏ si´ X jubileuszowy ran-
king „Bezpieczny szpital 2013”, obejmujàcy
100 najlepszych szpitali w Polsce. Ranking
przygotowywali dziennikarze „Rzeczpospolitej”
i eksperci Centrum Monitorowania JakoÊci
w Ochronie Zdrowia (CMJ). W tegorocznym
rankingu udzia∏ wzi´∏o i odpowiedzia∏o na an-
kiety 256 szpitali. Ocenianych by∏o wiele ob-
szarów funkcjonowania jednostek, m.in.: zarzà-
dzanie szpitalem, jakoÊç opieki, opieka me-
dyczna, jakoÊç us∏ug dla pacjenta, certyfikaty
zdobyte przez szpital, komfort pobytu i wniesio-
ne skargi. W ankiecie by∏y pytania o iloÊç zgo-
nów, warunki w salach operacyjnych i szpital-
nych, wykszta∏cenie i kwalifikacje kadry. Po raz
pierwszy wzi´to pod uwag´ liczb´ dawców na-
rzàdów. Maksymalnie mo˝na by∏o zdobyç
1000 punktów.

Warmiƒsko-Mazurskie szpitale co roku od-
noszà sukcesy w tym rankingu, ale rok 2013
jest rokiem szczególnym – w rankingu odnoto-
wano najwi´kszy udzia∏ placówek z regionu.

W kategorii szpitali zabiegowych, wielospe-
cjalistycznych i onkologicznych w pierwszej
dziesiàtce „Z∏otej Setki“ znalaz∏ si´ Samodziel-
ny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej MSW
z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie zajmujàc drugie miejsce i po raz
pierwszy przekroczajàc granic´ 900 punktów.
Zdoby∏ równie˝ drugie miejsce w najlepszej
dziesiàtce szpitali, które stawiajà na jakoÊç
opieki medycznej, gdzie pacjenci sà leczeni
z najwy˝szà dba∏oÊcià o jakoÊç obs∏ugi i z któ-
rych wychodzà najbardziej usatysfakcjonowa-
ni. Na liÊcie szpitali w tej najlepszej dziesiàtce,
na miejscu 7. znalaz∏ si´ równie˝ Miejski Szpi-
tal Zespolony w Olsztynie.

W kategorii placówek zabiegowych, na 9
miejscu uplasowa∏ si´ Szpital Wojewódzki
w Elblàgu, 11 miejsce zajà∏ Szpital Miejski
w Olsztynie, 13 miejsce Wojewódzki Specjali-
styczny Szpital Dzieci´cy w Olsztynie, nato-
miast miejsce 35. Mazurskie Centrum Zdrowia
„Pro Medica“ w E∏ku.

W pierwszej dziesiàtce w rankingu najlep-
szych szpitali w województwie warmiƒsko-ma-
zurskim znalaz∏y si´ równie˝: SPZOZ Szpital
Powiatowy w Piszu oraz Szpital Powiatowy im
Jana Paw∏a II w Bartoszycach. Natomiast
w pierwszej setce: Szpital Powiatowy w I∏awie,
Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Olmedica w Olecku
i Szpital Powiatowy w Biskupcu.

Samodzielny Publiczny Zespó∏ Gruêlicy
i Chorób P∏uc w Olsztynie zosta∏ uhonorowany
tytu∏em „Najlepszy szpital niezabiegowy w kra-
ju”. Placówka po raz trzeci zosta∏a doceniona
w rankingu „Bezpieczny Szpital”. W szpitalu
zrezygnowano z dokumentacji papierowej. Za-
miast teczki z dokumentacjà pacjenta lekarz
ma tablet i za pomocà wbudowanego czytnika
skanuje kod kreskowy z paska umieszczonego
na r´ce lub nodze pacjenta. WyÊwietlajà si´
dane personalne, pe∏na historia choroby, wyni-
ki wszystkich badaƒ. Lekarz nast´pnie zapisu-
je na tablecie program dalszego leczenia, prze-
pisuje leki i sposób dawkowania. Pielgniarki ze
swoich tabletów odczytujà te zalecenia.

Wszystkim dyrektorom i personelowi wy-
ró˝nionych placówek sk∏adamy serdeczne gra-
tulacje. Fakt uzyskania przez szpitale Warmii
i Mazur tak zaszczytnych miejsc utwierdza
w przekonaniu, ˝e wysi∏ek wk∏adany w podno-
szenie jakoÊci us∏ug, infrastruktur´ szpitali oraz
popraw´ kondycji finansowej daje efekty.

Oprac. T. Makarewicz
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Grupa Smyczkowa „ABSOLWENT“
Zespó∏ powsta∏ w 2006 r., z inicjatywy

pani Doroty Obijalskiej – profesor klasy skrzy-
piec Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej w Olszty-
nie. Trzon zespo∏u tworzà jej uczniowie, któ-
rzy „rozstali” si´ z muzykà na etapie szko∏y
Êredniej, wybierajàc inne kierunki studiów.

Ch´ç grania jednak pozosta∏a i powoduje,
˝e raz w tygodniu spotyka si´ na wspólnym
muzykowaniu mi´dzy innymi: architekt, le-
karz, policjant, informatyk, farmaceuta. Go-
Êcinnie pojawiajà si´ aktualni uczniowie pani
Doroty Obijalskiej – stàd „m∏ode” twarze po-
Êród „Absolwentów”.

Repertuar zespo∏u jest szeroki: od muzy-
ki barokowej, przez klasycyzm, romantyzm
po muzyk´ filmowà i rozrywkowà. A wszyst-
ko zaaran˝owane na grup´ kilkunastu

skrzypiec, pianino, wiolonczel´ i kontrabas.
Z racji dzia∏alnoÊci naszego zespo∏u pod

egidà Miejskiego OÊrodka Kultury w Olsztynie
wyst´py odbywajà si´ w Kamienicy Naujacka,
na scenach plenerowych „Olsztyƒskiego Lata
Artystycznego”, a tak˝e na zamku i w kate-
drze (koncerty z chórami m.in. lekarzy), oraz
w filharmonii (koncerty noworoczne).

Granie w zespole jest dla mnie odskocz-
nià od zabieganej codziennoÊci. Du˝o radoÊci
i satysfakcji sprawia mi kontakt z „˝ywà” mu-
zykà, wspólne çwiczenie i wyst´powanie
przed publicznoÊcià. Czuj´ wtedy, ˝e nie za-
przepaÊci∏em tych lat nauki i ciàgle mam mo-
tywacj´ do doskonalenia swojego warsztatu.

Micha∏ Dutka
aptekarz-skrzypek 

Jest Obelisk Smoleƒski
Dzi´ki naszemu wspólnemu wysi∏kowi

uda∏o si´ zrealizowaç zamiar upami´tnie-
nia ofiar katastrofy smoleƒskiej. Obelisk
stanà∏  w przeddzieƒ Wszystkich Âwi´tych
w pobli˝u pomnika katyƒskiego, na Cmen-
tarzu Komunalnym w Olsztynie przy ul. Po-
przecznej.

Umieszczono na nim napis nast´pujàcej
treÊci:

PAMI¢CI 96 OFIAR
KATASROFY LOTNICZEJ 
POD SMOLE¡SKIEM 
10 KWIETNIA 2010R.
PREZYDENTA RP 

LECHA KACZY¡SKIEGO
PREZYDENTA RP NA UCZODèCTWIE
RYSZARDA KACZOROWSKIEGO

PRZEDSTAWICIELI
ÂRODOWISK PATRIOTYCZNYCH

ORAZ KLUBÓW PARLAMENTARNYCH
UDAJÑCYCH SI¢ NA OBCHODY

70 ROCZNICY ZBRODNI KATY¡SKIEJ
ZGIN¢LI W S¸U˚BIE 
RZECZYPOSPOLITEJ

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz
i Rodzina Katyƒska w Olsztynie z∏o˝yli kwiaty. 

Uroczyste poÊwi´cenie obelisku odb´dzie
si´ podczas obchodów Dnia Pami´ci Ofiar
Katynia w kwietniu 2014 r. 

Wszystkim Paƒstwu, którzy przyczynili si´
swoimi ofiarami do jego powstania sk∏adam
serdeczne podzi´kowanie i zapraszam na
kwietniowà uroczystoÊç.

Miros∏awa Aleksandrowicz
Przewodniczàca Rodziny Katyƒskiej

w Olsztynie 
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SATYRA NA NFZ
Pan kotek, choç chory, nie le˝a∏ w ∏ó˝eczku,
ba∏ si´ straciç prac´, bo skàd wziàç na mleczko.
Dzieƒ ca∏y harowa∏ (nikt nie chce byç g∏odny),
pod wieczór cichaczem poszed∏ do przychodni.
W przychodni mu dali numerek z terminem;
termin nieodleg∏y, miesiàc szybko minie.
Nic wyskokowego przez miesiàc nie pija∏,
mimo to choroba jakby si´ rozwija.
Opad∏y mu wàsy, nos na kwint´ zwiesi∏,
nadal goràczkuje, ˝ycie go nie cieszy,
czka, kaszle, bojowe na rzàd puszcza gazy,
z wÊciek∏oÊci o bliskim koƒcu rzàdu marzy
lecz sam bli˝szy koƒca z dniem ka˝dym jest kotek.
Miesiàc jakoÊ wytrwa∏, lecz co b´dzie potem?
Lekarz go wys∏ucha∏ i westchnà∏: Na Boga!
Idê kotku czym pr´dzej do laryngologa!

Na wizyt´ czeka∏ kolejne pó∏ roku,
chud∏, marnia∏, coÊ w p∏ucach go k∏u∏o i w boku, 
lecz doktor do gard∏a mu nawet nie zajrza∏:
„ Nie tego – koteczku – wybra∏eÊ lekarza.
Nie z gard∏a ten kaszel, on z p∏uc si´ dobywa
do pulmonologa idê! – Âmierç zbiera ˝niwo!.”
Kolejne pó∏ roku. Doktor mi´sem rzuca∏:
„ Diagnoz´ postawi´ jak przeÊwietlisz p∏uca.
Niech lekarz rodzinny da ci skierowanie.
Do diab∏a koteczku, lecz si´, skoƒczysz marnie”.

Na wizyt´ czeka∏ koteczek znów miesiàc
a na przeÊwietlenie dni jeszcze pi´çdziesiàt,
a˝ dzieƒ wreszcie nadszed∏, czas iÊç do rentgena. 
Jest termin, jest rentgen, lecz …koteczka nie ma.
Kotek nie doczeka∏. Ju˝ le˝y w mogile
a dusza do Boga uÊmiecha si´ mile:
„Najwy˝szy Doktorze, znajdê miseczk´ mleczka,
w rajskim sanatorium dla mnie, dla koteczka.
B´d´ Tobie mrucza∏ i grza∏ Twoje koÊci,
tylko mnie w Twym Raju chciej u siebie goÊciç”.
„Có˝ mog´, koteczku – rzek∏ Bóg – wobec faktu:
Nie chcia∏ ze mnà zawrzeç NFZ kontraktu”.

A mora∏? Mora∏u napisaç nie zdà˝´,
bo te˝ za koteczkiem nied∏ugo podà˝´.
Lecz mnie nie ˝a∏ujcie, wszak by∏em ladaco –
Choç ˝al, ˝e nie dowiem si´: umar∏em na co?

Zbigniew Rados∏aw Szymaƒski
pacjent przychodni Gdynia ÂródmieÊcie

(2013  rok)

RozmaitoÊci

BIULETYN 39

RozmaitoÊci



Ze smutkiem przyj´liÊmy
wiadomoÊç, ˝e w wieku 73
lat odesz∏a nagle z naszego
aptekarskiego grona nasza
kole˝anka mgr farm. Anna
Gra˝yna Dubicka (córka An-
toniego i Janiny). 

UroczystoÊç ostatniego
po˝egnania odby∏a si´ w ko-
Êciele Êw. Anny w Lubawie.

Przedstawiamy Jej drog´
˝yciowà, gdy˝ Jej okres dzie-
ciƒstwa przypada∏ na trudny
okres dziejów naszej Ojczy-
zny. Urodzi∏a si´ 18.09.1940
r. w Stanis∏awowie, na Kre-
sach (obecnie Ukraina). Los
sprawi∏, ˝e zostali zmuszeni
opuÊciç swoje miasto, idàc
na wygnanie, tu∏aczk´
gdzieÊ w zupe∏nie nieznany
Êwiat, ale myÊlami skiero-
wanl w stron´ ukochanego
Stanis∏awowa, miasta o pol-
skiej historii. 

W roku 1945 jako repa-
triantka wraz z rodzicami
przyjecha∏a do Lubawy.
W 1947 r. rozpocz´∏a nauk´
w szkole podstawowej im.
Kopernika w Lubawie a na-
st´pnie w 1954 w Liceum
Ogólnokszta∏càcym w Luba-

wie uzyskujàc w 1958 r.
Êwiadectwo dojrza∏oÊci. Dal-
szym etapem kszta∏cenia
by∏y studia na Wydziale Far-
maceutycznym Akademii
Medycznej w Gdaƒsku, któ-
re musia∏a przerwaç z powo-
du choroby. Kontynuowa∏a
je od 1.X.1960 r. Dnia
28.09.1966 r. otrzyma∏a dy-
plom Nr. L.1043/66 Akade-
mii Medycznej w Gdaƒsku.

Prac´ zawodowà rozpo-
cz´∏a ju˝ 14.10.1966 r. w ap-
tece Olsztyƒskiego Zarzàdu
Aptek w Olsztynie (potem
Przedsi´biorstwa Zaopatrze-
nia Farmaceutycznego „Ce-
farm“) Nr 51-018 w Lubawie,
w której by∏a kierownikiem
przez wiele lat. Po 24 latach
pracy w tej aptece podj´∏a
decyzj´ o wykupieniu na w∏a-
snoÊç. Od 9.05.1990 roku
by∏a to jej w∏asna apteka.
Przez kolejne lata swojà wie-
dz´, umiej´tnoÊci i wielkie
serce w wykonywaniu zawo-
du aptekarza okazywa∏a pa-
cjentom apteki.

˚yczliwa wobec pacjen-
tów apteki, cz´sto pomaga∏a
bezinteresownie, czyniàc to
bez rozg∏osu. Zawód farma-
ceuty traktowa∏a z ogrom-
nym szacunkiem, pojmowa∏a
go jako s∏u˝b´ bliêniemu.
Swoje doÊwiadczenie zawo-
dowe ch´tnie przekazywa∏a
m∏odym farmaceutom, którzy
pracowali w Jej aptece. Cie-
szy∏a si´ tak˝e bardzo, ˝e
zawód farmaceuty jest konty-
nuowany w jej rodzinie. 

Pomimo osiàgni´cia ju˝
wieku emerytalnego, zdecy-

dowa∏a si´ w dalszym ciàgu
pracowaç w aptece, dlatego
te˝ samorzàd aptekarski
równie˝ przychyli∏ si´ do tego
i Uchwa∏à Nr 530 z dnia
20.10.2005 r. Rada Aptekar-
ska Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Olsztynie postanowi∏a
wyraziç zgod´ na przed∏u˝e-
nie okresu pe∏nienia funkcji
kierownika apteki do ukoƒ-
czenia 70 roku ˝ycia.

O kolejnej wa˝nej decyzji
poinformowa∏a mgr G. Du-
bicka samorzàd aptekarski:
„Z dniem 1.06.2013 r. Apteka
przy ul. Rynek 6 w Lubawie
b´dzie zamkni´ta, gdy˝ przy-
st´puj´ do ca∏kowitej likwida-
cji apteki” 

Zmar∏a nagle 17 wrze-
Ênia. Ceremonia pochowa-
nia odby∏a si´ dnia 21 wrze-
Ênia 2013 r. na cmentarzu
parafialnym w Lubawie. 

S∏owa po˝egnania mgr
farm. Gra˝yny Dubickiej,
w imieniu farmaceutów War-
mii i Mazur cz∏onków Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie wyg∏osi∏a na
cmentarzu mgr farm. Danuta
Harbaszewska. Wspomina-
jàc Zmar∏à powiedzia∏a: po-
zostaniesz w naszej pami´ci,
jako aptekarz godnie wyko-
nujàcy swój zawód.

W ostatniej ziemskiej
drodze uczestniczy∏o rów-
nie˝ grono Jej kole˝anek
i kolegów ze studiów, znajo-
mi, przyjaciele, pacjenci ap-
teki, mieszkaƒcy Lubawy. 

Rodzinie sk∏adamy ser-
deczne wyrazy wspó∏czucia. 

(JM)

Anna Gra˝yna DUBICKA

Z ˝a∏obnej karty
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Na zdj´ciu Êrodkowym z lewej strony: mgr Micha∏ Dutka, aptekarz-skrzypek
Na zdj´ciu Êrodkowym z prawej strony i obok: prof. Dorota Obijalska
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