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Słowo Prezesa
Szanowni Państwo; Aptekarze Warmii i Mazur.

Prezes Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej

Roman Jan Grzechnik

Piszę do Was te słowa w czasie, gdy w polityce społecznej w Polsce oraz
w polityce samorządowej zaszły bardzo duże zmiany. W rządzeniu Polską dostąpiła zaszczytu
par a, która wprowadza bardzo kontrowersyjne modyﬁkacje w funkcjonowaniu naszego
państwa. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, mamy mało czasu na zastanowienie i głębsze
reﬂeksje. Każda par a wprowadza swoje pomysły (po wygranych wyborach ma do tego pełne
prawo) dla dobra społeczeństwa. Niech i teraz tak będzie, aby nasz naród na tym skorzystał.
W branży farmaceutycznej również zaszły bardzo duże zmiany. W październiku mieliśmy
wybory samorządowe do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. W tym miejscu chciałbym
podziękować wszystkim farmaceutom, którzy uczestniczyli w Okręgowym Zjeździe aptekarzy
w Olsztynie i oddali swój głos w wyborach samorządowych. Chciałbym serdecznie podziękować
również za zaufanie, jakim obdarzyli mnie farmaceuci oddając głos na moja osobę, a tym
samym powierzając mi pełnienie funkcji prezesa na następne cztery lata. Wyniku wyborczego,
jaki uzyskałem, nie traktuję jako zwycięstwa, ale jako zobowiązanie do dalszego wysiłku
w wypełnianiu tej zaszczytnej funkcji. Na Zjeździe wybraliśmy również nową Radę aptekarską,
w skład której weszło wielu młodych, zdolnych ludzi. Gratuluję im serdecznie i życzę, aby
zrealizowali swoje pomysły w tej kadencji oraz aby wdrażali w życie idee, które będą służyły
dobru farmacji Warmii i Mazur.
Naturalną i ustawową konsekwencja wyborów w okręgowych izbach aptekarskich był
Krajowy Zjazd Aptekarski, który odbył się w Jachrance pod Warszawą w ostatnich dniach
stycznia 2016 roku. Na KZA delegaci z całej Polski jednoznacznie wypowiedzieli się w wyborach,
w jakim kierunku powinien zmierzać polski samorząd aptekarski, jakie powinien realizować cele
i jak powinna wyglądać współpraca Naczelnej Izby Aptekarskiej z Okręgowymi Izbami
w terenie. Zaprezentowano nam dwie wizje realizacji i reprezentacji zawodu farmaceuty
w Polsce, na podstawie których mieliśmy dokonać wyboru Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Stanowisko to na najbliższe cztery lata objęła Pani magister Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
z Łódzkiej Izby aptekarskiej. Kandydatka deklarowała ściślejszą współpracę z okręgowymi
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Izbami, lepszą koordynację działań celowych, pracę w kierunku realizacji działań zadaniowych
(zapraszam Państwa do zapoznania się z listem Pani Prezes wystosowanym do wszystkich
farmaceutów, który umieszczamy w dalszej części Biuletynu Informacyjnego, jak również
znajduje się on na stronach internetowych NIA oraz OIA Olsztyn). Nowa Pani Prezes w swoim
wystąpieniu zjazdowym, jak również w tym skierowanym do farmaceutów już po wyborach
podziękowała farmaceutom i zadeklarowała, że drzwi Naczelnej Izby Aptekarskiej są otwarte
dla każdego aptekarza. Pani Prezes zapowiedziała więcej otwartości i transparentności
w działaniach NIA. Chciało by się powiedzieć: będzie więcej demokracji, to będzie więcej
chaosu. Niekoniecznie. Ale czas pokaże. Wyzwania przed samorządem są przeogromne.
W zasadzie w każdej dziedzinie w naszej farmacji zaniedbania są bardzo duże. Przypomnę je:
sprzedaż poza apteczna, opieka farmaceutyczna, specjalizacje, doskonalenie ciągłe, apteka dla
aptekarza, demograﬁa, geograﬁa, 1% związany z koncentracją sieci, reklama aptek, apteki
szpitalne i działy farmacji. Te wszystkie tematy wymagają gruntowych zmian i bardzo
profesjonalnego podejścia. Ze środowiska polityki i obecnego rządu powiał dobry wiatr dla
niektórych naszych bolączek. Na KZA dużym optymizmem nastroiło nas również wystąpienie
Ministra Zdrowia Dr Konstantego Radziwiłła, który zasugerował jakie furtki zmian
legislacyjnych zostały otwarte. Przemówienie to spotkało się z wielkimi brawami delegatów.
Nie zapominajmy, że naszym zadaniem jest wspieranie działań NRA w terenie.
Wspieranie w sposób merytoryczny i osobowy. Wszak, w obecnej kadencji mamy trzech
reprezentantów OIA Olsztyn w strukturach NRA i NSA. Dajmy czas na wprowadzenie dobrych
zmian w farmacji i w samorządzie. Czas… Ale tego czasu też praktycznie nie mamy… Ale i innej
drogi też nie mamy. Dajmy więc odrobinę tego czasu rządzącym w naszym kraju oraz naszej
nowej władzy samorządowej. Dajmy im kredyt zaufania, ale patrzmy też na efekty ich działań.
Wesprzyjmy ich pomysłami i własnymi działaniami w terenie. Piszę te słowa niecałe dwa
tygodnie po KZA, a widzę już inną aurę wokół farmacji w Polsce. Widzę przedstawicieli NRA
w telewizji w różnych programach i portalach internetowych. Prasa również szeroko
zastanawia się nad opieką farmaceutyczną. Osobiście również byłem poproszony o wypowiedzi
na tematy farmaceutyczne przez miejscowe media. Chyba jest to dobry kierunek. Niech tak
będzie dalej i aby zapału i sił nie zabrakło.

Prezes
Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej

Roman Jan Grzechnik
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Wieści z Izb Aptekarskich
LIST PANI PREZES NRA DO CZŁONKÓW SAMORZĄDU
APTEKARSKIEGO.
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VII krajowy zjazd aptekarzy

W dniach 29-31.01.2016r. w Jachrance pod Warszawą odbył się
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy. Uczestniczyli w nim delegaci
z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olszynie: prezes Roman
Grzechnik, wiceprezes Barbara Korbut, sekretarz Marlena
Sadowska, skarbnik Paweł Martyniuk oraz członkowie rady
aptekarskiej: Janusz Łazarczuk, Piotr Kapica oraz Konrad
Okurowski. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Naczelnej Izby
Aptekarskiej - Grzegorz Kucharewicz, po czym wykład
inauguracyjny z okazji 25-lecia samorządu aptekarskiego wygłosił

mgr farm.

Paweł Martyniuk

Zastępca Prezesa NIA Marek Jędrzejczak.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście:
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł,
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz
Latos, Prezes Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych Elżbieta Puacz, Prezes
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zoﬁa
Małas oraz Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz. Głos zabierali również przedstawiciele organizacji związanych z rynkiem
aptecznym i hurtowym. Bardzo optymistyczne było wystąpienie Ministra Zdrowia, który
zapowiadał zmiany legislacyjne w zakresie Ustawy Prawo Farmaceutyczne, wprowadzenie
Ustawy o zawodzie, poprawę dostępności leków, zmiany własnościowe na rynku aptecznym
oraz ograniczenie sprzedaży leków na rynku pozaaptecznym. Miłym akcentem było
uhonorowanie przez Elżbietę Puacz statuetką „Przyjaciela Diagnosty Laboratoryjnego”
Grzegorza Kucharewicza i Marka Jędrzejczaka. Statuetka miała formę kropli krwi, czyli tego, co
mamy cennego i czym możemy się dzielić z innymi. Konstanty Radziwiłł wręczył oznaczenia
ministerialne „Za zasługi na rzecz ochrony zdrowia”, a Zastępcy Prezesa ustępującej kadencji
Alina Fornal i Marek Jędrzejczak Medale im. Bronisława Koskowskiego. W następnej kolejności
Zjazd wybrał swojego Przewodniczącego, którym została Bożena Śliwa, a na jej zastępców
wybrano Piotra Migasa i Adama Wąsiewicza. Dokonano wyboru sekretarza zjazdu i jego
zastępców; jednym z nich został Delegat OIA w Olsztynie Konrad Okurowski. Zjazd przyjął
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porządek obrad i ich regulamin. Następnym
punktem obrad był wybór komisji zjazdowych.
W składzie komisji Uchwał i Wniosków
zasiadał Piotr Kapica - również Delegat OIA
w Olsztynie. Zgromadzeni farmaceuci
wysłuchali następnie sprawozdań z Pracy
Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
Naczelnego Sądu Aptekarskiego i Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący ustępujących
organów otrzymywali podziękowania i kwiaty. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy udzielił
absolutorium ustępującej NRA. W dniu następnym uchwalono regulamin wyborów i ilość
członków w poszczególnych organach. Nadszedł moment najbardziej oczekiwany czyli
zgłaszanie kandydatów na fotel Prezesa NIA. Kandydatami zostali Elżbieta PiotrowskaRutkowska z OIA w Łodzi i Marek Jędrzejczak z OIA w Kielcach. Kandydaci przedstawili swój
program wyborczy, po czym zajęli miejsce przy stole prezydialnym i odpowiadali na pytania
delegatów dotyczące wielu kwes i związanych z aktualną sytuacją farmacji w Polsce.
Kandydaci wykazali się dużą wiedzą i merytoryką oraz wytrzymałością, gdyż debata trwała kilka
godzin. Po pytaniach i odpowiedziach nadszedł kulminacyjny moment wyboru Nowego
Prezesa. Sprawdzono dokładnie urządzenia do głosowania elektronicznego i wciśnięto
przyciski. Wszyscy niecierpliwie czekali na werdykt, kiedy przewodniczący komisji wyborczej
pojawił się na mównicy wstrzymano oddech. Odczytano wyniki wyborów: Elżbieta Piotrowska
– Rutkowska 202 głosów, Marek Jędrzejczak – 115 głosów. PREZESEM NACZELNEJ IZBY
APTEKARSKIEJ VII KADENCJI ZOSTAŁA ELŻBIETA PIOTROWSKA –RUTKOWSKA. Przyszedł
moment na radość zwycięzców i smutek pokonanych. Nowa Prezes otrzymała gratulacje
i kwiaty, szczęśliwa podziękowała za wybór. Emocje
tego dnia utrzymywały się do wieczora, gdyż
wybierano Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej (którym został Kazimierz Jura), członków
Naczelnej Rady Aptekarskiej, Zastępców Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków
Naczelnego Sądu Aptekarskiego i Naczelnej Komisji
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Rewizyjnej. Kandydaci do

poszczególnych organów
musieli się w kilku słowach
zaprezentować. Dużym
sukcesem OIA w Olsztynie
o ka za ł s i ę w y b ó r Paw ł a
Martyniuka na członka NRA
(który na 24 wybieranych
członków zajął 11 miejsce
otrzymując 183 głosy) oraz
Piotra Kapicy na członka NSA
(który na 15 wybieranych osób zajął 4 miejsce uzyskując 159 głosów). Trzeciego dnia zebrani
delegaci dyskutowali nad wnioskami zgłoszonymi na VII KZA, po uzgodnieniu ich końcowej
treści przyjęto je Uchwałą w sprawie uchwalenia wniosków programowych dotyczących
działalności samorządu aptekarskiego. Wniosek OIA w Olsztynie dotyczący pokrywania się
granic działania okręgowych izb aptekarskich z granicami województw nie był poddany pod
głosowanie. Biuro prawne obsługujące zjazd stwierdziło, że nie można dopuścić do głosowania
uchwałę, która zlikwiduje 4 izby aptekarskie. Głos zabrał Paweł Martyniuk, tłumacząc z jakiego
powodu taka uchwała znalazła się na zjeździe i jaki ona ma cel. Wniosek ten pojawiał się
kilkukrotnie na obradach NRA i nie był procedowany, ponieważ biuro prawne stwierdzało, że to
zjazd jest władny do tego typu działań. Na zjeździe potraktowano sprawę zupełnie inaczej.
Paweł Martyniuk przedstawił, jakie zalety ma takie funkcjonowanie i jakie problemy wynikają
z tego, że dana Izba nie działa w granicach województwa. Po tym wyjaśnieniu Pani Prezes
zakończyła VII Krajowy Zjazd Aptekarzy.
skarbnik OIA w Olsztynie
mgr farm.

Paweł Martyniuk
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Z POSIEDZEŃ RADY OIA W OLSZTYNIE
POSIEDZENIE ORA W DNIU 22.09.2015 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie Apteka „Vita” w Wydminach, ul. Dworcowa 1 b. Osobą przewidziana na kierownika
apteki jest Pani mgr farm. Krystyna Bryszko-Dołęga, członek Podlaskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej, skąd otrzymaliśmy uchwałę stwierdzającą rękojmię należytego prowadzenia
apteki dla Pani magister. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca Pani Danuta KraszewskaRokicka. Rada podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu”.

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie „Sokrates” w Olsztynie, ul. Stare Miasto 17/21 lok. 32 zawierającą rękojmię
należytego prowadzenia apteki dla kandydata na kierownika apteki Pani mgr farm. Agnieszki
Orłowskiej- Łubińskiej. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca HERBAPRO sp. z o. o.
z siedzibą w Olsztynie. Rada podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu”
zawierającej rękojmię należytego prowadzenia apteki

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka
Św. Brunona” w Kętrzynie, ul. Szkolna 1a zawierającą rękojmię należytego prowadzenia
apteki dla kandydata na kierownika apteki Pani mgr farm. Ewy Biernat. Wnioskodawcą jest
przedsiębiorca SERVIRE CARITATI sp. z o. o. z siedzibą w Ełku. Rada podjęła uchwałę
o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu” zawierającej rękojmię należytego prowadzenia
apteki

ź

Rada rozpatrzyła prośbę Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Bydgoszczy o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki „Sokrates”
w Rypinie, ul. Warszawska 14 dla Pana mgr farm. Piotra Pietruszkiewicza, członka naszej
Izby. Wnioskodawcą nowo powstającej apteki jest przedsiębiorca HERBAPRO sp. z o. o.
z siedzibą w Olsztynie. Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi.

ź

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Naczelnej Rady
Aptekarskiej o zamieszczenie w porządku obrad VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy punktu
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dotyczącego zmian w obszarze działania okręgowych izb aptekarskich zgodnym
z obszarem poszczególnych województw w kraju.

SPRAWY FINANSOWE
- Rada

podjęła Uchwałę o przyjęciu projektu budżetu na 2016 rok, który będzie

przedstawiony Okręgowemu Zjazdowi Aptekarzy
- Rada podjęła Uchwałę o przeznaczeniu na cele statutowe Izby kwoty 46 563,21 zł jako
różnicy pomiędzy przychodem a wydatkami w 2014 roku, która wynika za sprawozdania
ﬁnansowego za okres 01.01- 31.01.2014 r.

INFORMACJE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Uruchomione apteki
- „Apteka Społeczna na Czarneckiego” w Ostródzie, ul. Stefana Czarneckiego
32 lok. 5
- Apteka „ania” w Morągu, ul. Mickiewicza 38 c lok. 1
- „Apteka Społeczna na Składowej” w Olecku, ul. Składowa 2 a
- Apteka „Słoneczna „ w Olsztynku, ul. Chopina 10 a
- Apteka ”Apteki Arnika” w Olsztynie, ul. Hugona Kołłątaja 11/12
- „Apteka Dom Leków'” w Olsztynie, al. Jerzego Burskiego 2/33
Wygaśnięcie zezwolenia
- apteka „Avena” w Działdowie, ul. gen. Józefa Hallera 23
- apteka „Dr Max” w Olsztynie, PL. Konstytucji 3 Maja 1

KORESPONDENCJA BIEŻĄCA
- otrzymano Uchwały Prezydium NRA o umorzeniu postępowań zażaleniowych (zażalenie
przedsiębiorców Muliinvest Północ-Południe sp. z o. o. i Superinvest sp. z o. o. na
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negatywne zaopiniowanie przez ORA w Olsztynie wniosków w sprawie udzielenia
zezwoleń na prowadzenie aptek „Apteka Dom Leków”) jako bezprzedmiotowych,
ponieważ zezwolenia na ww. apteki zostały wydane.
- otrzymaliśmy z OIA w Łodzi skan „Porozumienia” zawartego pomiędzy Głównym
Inspektorem Farmaceutycznym Zoﬁą Ulz a Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej
Grzegorzem Kucharewiczem w celu usprawnienia postępowań administracyjnych
dotyczących zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności.

POSIEDZENIE ORA W DNIU 27.10.2015 r.
UKONSTYTUOWANIE SIĘ RADY APTEKARSKIEJ W OLSZTYNIE:
- zastępcy Prezesa: mgr farm. Teresa Korbut i mgr farm. Katarzyna Błesińska
- skarbnik: mgr farm. Paweł Martyniuk
- sekretarz: mgr farm. Marlena Sadowska
- z-ca sekretarza: mgr farm. Elżbieta Bańkowska
- członkowie Prezydium: mgr farm. Grażyna Domin i mgr farm. Łukasz Puchała

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie Apteka „DOZ Apteka Dbam o Zdrowie” w Nidzicy, ul. 1 maja 28. Osobą
przewidziana na kierownika apteki jest Pan mgr farm. Kamil Rybak. Wnioskodawcą jest
przedsiębiorstwo Business Six sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi. Rada podjęła uchwałę
o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu” zawierającej rękojmię należytego
prowadzenia apteki.

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie „Apteka Sokrates” w Iławie, ul. Jana Pawła II 14 zawierającą rękojmię należytego
prowadzenia apteki dla kandydata na kierownika apteki Pana mgr farm. Marcina
Małkowskiego. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca HERBAPRO sp. z o. o. z siedzibą
w Olsztynie. Rada podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu”
zawierającej rękojmię należytego prowadzenia apteki

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
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o nazwie „Apteka Św. Brunona” w Piszu, ul. Kościuszki 2 zawierającą rękojmię należytego
prowadzenia apteki dla kandydata na kierownika apteki Pani mgr farm. Elżbiety Kozioł.
Wnioskodawcą jest przedsiębiorca SERVIRE CARITATI sp. z o. o. z siedzibą w Ełku. Rada
podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu” zawierającej rękojmię
należytego prowadzenia apteki
ź

Rada rozpatrzyła wniosek mgr farm Agnieszki Góras o stwierdzenie rękojmi należytego
prowadzenia apteki „Apteka Zdrowie” w Szczytnie, ul. Kościuszki 20. Rada podjęła uchwałę
o stwierdzeniu rękojmi.

SPRAWY FINANSOWE
- Rada podjęła Uchwałę o w sprawie upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej
do dysponowania środkami ﬁnansowymi Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie do
wysokości 1500 zł
- Rada podjęła Uchwałę o w sprawie przesunięcia części nadwyżki ﬁnansowej za rok 2014
do budżetu na 2016 rok
- Rada podjęła Uchwałę zmieniającą budżet na 2016 rok
- Rada podjęła Uchwałę o organizacji Pływackich Mistrzostw Polski Aptekarzy
w dniu 21.11.2015 r. w Olsztynie

SPRAWY BIEŻĄCE
Powołano Zespoły działające przy Okręgowej Radzie Aptekarskiej w Olsztynie
- zespół ds. aptek ogólnodostępnych (lider-mgr farm. Andrzej Kuciński)
- zespół ds. aptek szpitalnych (lider-mgr farm. Marlena Sadowska)
- zespół ds. nauki i szkoleń (lider-mgr farm. Łukasz Puchała)
- zespół ds. aptek integracji zawodowej (lider-mgr farm. Bogumiła Polakiewicz
i mgr farm. Janusz Łazarczuk)
- zespół ds. public rela ons (lider-mgr farm. Elżbieta Bańkowska i mgr farm. Konrad
Okurowski)

INFORMACJE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO:
Zmiany na stanowisku kierownika apteki:
- w aptece „Apteka Św. Brunona” w Ełku, ul. 3 Maja 10 - mgr farm. Ewa Biernat od
01.08.2015 r.
- w aptece „Apteka Dyżurna” w Ostródzie, ul. Chrobrego 2 - mgr farm. Jolanta Miszewska
(członek OIA w Gdańsku) od 14.09.2015 r.
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- w aptece „Ania” w Morągu, ul. Mickiewicza 38c/1 - mgr farm. Jacek Serwacki od
01.10.2015 r.
- w aptece „Apteka na 11 Listopada Nowa Farmacja” w Olecku, ul. 11 Listopada 9 mgr farm. Agata Kubik od 01.10.2015 r.
- w aptece „Arnika” w Olsztynie, ul. Kościuszki 16/18 - mgr farm. Helena Szporko od
01.10.2015 r.
- w aptece „Apteka Pharma-Land” w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 3b/29mgr farm. Adam Bratek od 01.10.2015 r.
Uruchomione apteki
- „Apteka Witaminka” w Dobrym Mieście, ul. Łużycka 25
- „Apteka dla Ciebie” w Lubawie, ul. Rynek 6/22
- „Apteka Sokrates” w Olsztynie, ul. Stare Miasto 17/21

POSIEDZENIE ORA W DNIU 19.11.2015 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie APTEKA „ania” w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 22c zawierającą rękojmię
należytego prowadzenia apteki dla kandydata na kierownika apteki Panią mgr farm. Jowitę
Miszczak-Bader. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca Waldemar Ciunel. Rada podjęła
uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu” zawierającej rękojmię należytego
prowadzenia apteki.

SPRAWY FINANSOWE
- Rada podjęła Uchwałę w sprawie określenia aktualnej listy emerytów i rencistów
niepracujących, zwolnionych z obowiązku opłacania składek członkowskich
- Rada podjęła Uchwałę o organizacji Spotkania Wigilijnego i przeznaczeniu niezbędnych
środków ﬁnansowych na ten cel

INFORMACJE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO:
Zmiana na stanowisku kierownika apteki:
- w aptece „Apteka Dyżurna” w Giżycku, ul. Warszawska 2 - mgr farm. Małgorzata Wejman
(członek OIA w Gdańsku) od 15.10.2015 r.
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KORESPONDENCJA BIEŻĄCA
- otrzymano informację o organizacji konferencji przez Stowarzyszenie Importerów
Równoległych - Forum Importu Równoległego, które odbędzie się w Hotelu Polonia
w Warszawie 03.12.2015 r.

POSIEDZENIE ORA W DNIU 15.12.2015 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie ELIKSIR w Dąbrównie, ul. Kościuszki 1 zawierającą rękojmię należytego
prowadzenia apteki dla kandydata na kierownika Pana mgr farm. Ryszarda Czosnowskiego.
Wnioskodawcą jest przedsiębiorca Apteka „Eliksir” J. Kaźmierska & Wspólnicy spółka
jawna z siedzibą w Dąbrównie. Apteka już funkcjonowała w tym miejscu, zmienił się tylko
podmiot prawny Rada podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu”
zawierającej rękojmię należytego prowadzenia apteki.

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie MIEJSKA w Nidzicy, Pl. Wolności 13 zawierającą rękojmię należytego prowadzenia
apteki dla kandydatki na kierownika Pani mgr farm. Moniki Kawczak. Wnioskodawcą jest
przedsiębiorca FARMED Sabina Sielicka i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą Morągu. Rada
podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu” zawierającej rękojmię
należytego prowadzenia apteki.

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie Apteka Społeczna Na Kościuszki Grupa Nowa Farmacja w Olsztynie,
ul. T. Kościuszki 25 zawierającą rękojmię należytego prowadzenia apteki dla kandydatki na
kierownika Pani mgr farm. Małgorzaty Pacholczyk. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca
Farmacja Marszalik spółka jawna z siedzibą w Białymstoku. Rada podjęła uchwałę
o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu” zawierającej rękojmię należytego
prowadzenia apteki.
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ź

Rada otrzymała wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie GEMINI w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 1 lok.41. Wnioskodawcą jest
przedsiębiorca APTEKA GEMINI spółka z o.o. z siedzibą w Wejcherowie. Proponowanym
kandydatem na kierownika apteki jest Pani mgr farm. Aleksandra Ogrodnik, członek OIA
w Gdańsku. Zwróciliśmy się z pismem do macierzystej Izby Pani magister o rękojmię, nie
otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi w związku z czym, wniosek zostanie rozpatrzony po
otrzymaniu rękojmi.

ź

Rada otrzymała wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie GREFARM w Morągu, ul. Kujawska 8 lok.2. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca Pan
Grzegorz Warszawski zam. w Gdańsku. Proponowanym kandydatem na kierownika apteki
jest Pani mgr farm. Beata Głódkowska, członek OIA w Gdańsku. Zwrócimy się z pismem do
dotychczasowej Izby Pani magister o rękojmię i po jej otrzymaniu rozpatrzymy wniosek.

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej o nazwie SADY, ul. Wilczyńskiego 32 w Olsztynie. Powodem wniosku jest
dokonywanie przez placówkę sprzedaży produktów leczniczych do przedsiębiorcy
prowadzącego hurtową sprzedaż produktów leczniczych. Rada podjęła Uchwałę
o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia.

INFORMACJE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO:
Zmiany na stanowisku kierownika apteki
- w aptece „Apteka Dyżurna” w Giżycku, ul. Warszawska 2 - mgr farm. Małgorzata
Szerszenowicz od 01.12.2015 r.
- w aptece „Apteka Dbam o Zdrowie” w Mragowie, ul. Królewiecka 45- mgr farm. Beata
Czajka od 01.12.2015 r.
- w aptece „Osak” w Ełku, ul. Grota Roweckiego 6- mgr farm. Stanisław Osak od
01.12.2015r. (pismo przesłane do OIA w Białymstoku zgodnie z właściwością Izby)
- w aptece „Osak” w Ełku, ul. Suwalska 11- mgr farm. Małgorzata Chajewska od
01.12.2015r. (pismo przesłane do OIA w Białymstoku zgodnie z właściwością Izby)
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Uruchomione apteki
- apteka ogólnodostępna „Apteka Sokrates” w Iławie, ul. Jana Pawła II 14
- apteka ogólnodostępna „Apteka Św. Brunona” w Kętrzynie, ul. Szkolna 1a
- apteka ogólnodostępna „Vita” w Wydminach, ul. Dworcowa 1 b
- apteka ogólnodostępna „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” w Nidzicy, ul. 1 Maja 28
Wygaszenie zezwolenia
- apteka ogólnodostępna w Srokowie, pl. Rynkowy 2 z dniem 30.11.2015 r.
- apteka ogólnodostępna „Dobra Apteka”w Iławie, ul. Wiejska 2c z dniem 10.11.2015 r.

POSIEDZENIE ORA W DNIU 19.01.2016 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej o nazwie GEMINI w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 1 lok.41, kandydatką
na kierownika jest Pani mgr farm. Aleksandra Ogrodnik (otrzymaliśmy rękojmię z OIA
w Gdańsku). Wnioskodawcą jest przedsiębiorca APTEKA GEMINI spółka z o. o. z siedzibą
w Wejherowie, ul. Harcerska 10. Rada podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii
o „zezwoleniu”.

ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie
o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie GREFARM w Morągu, ul. Kujawska 8 lok. 2, kandydatką na kierownika jest Pani
mgr farm. Beata Głódkowska (otrzymaliśmy rękojmię z OIA w Gdańsku) . Wnioskodawcą
jest

przedsiębiorca Pan Grzegorz Warszawski. Rada podjęła uchwałę o wydaniu

pozytywnej opinii o „zezwoleniu”
ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej o nazwie GEMINI w Olecku, Pl. Wolności 12. Wnioskodawcą jest
przedsiębiorca APTEKA GEMINI Hu er spółka z o. o. z siedzibą w Wejcherowie,
ul. Harcerska 10. Proponowanym kandydatem na kierownika apteki jest Pani mgr farm.
Anna Małgorzata Klukiewicz (otrzymaliśmy rękojmię z OIA w Gdańsku). Rada podjęła
uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu”.

ź
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Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 27.11.2015 r. o stwierdzenie rękojmi
należytego prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 14 dla
członka naszej OIA mgr farm. Moniki Lepiarczyk-Michalskiej. Rada podjęła uchwałę
o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki
ź

Rada rozpatrzyła wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej o nazwie APTEKA SPOŁECZNA NA 1 MAJA GRUPA NOWA FARMACJA,
ul. 1 Maja 9 a w Nidzicy. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca FARMACJA PODLASKA spółka
z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 71 lok. 6. Proponowanym kandydatem na
kierownika apteki jest Pani mgr farm. Anna Magdalena Piotrowska. Rada podjęła uchwałę
o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwoleniu” zawierającej rękojmię należytego
prowadzenia apteki.

SPRAWY FINANSOWE
- Rada

podjęła Uchwałę w sprawie kontynuacji prenumeraty dostępu do serwisu

prawnego LexPharma na rok 2016.

SPRAWY RÓŻNE
- Rada jednogłośnie zatwierdziła harmonogram posiedzeń Rady w 2016 r.:
16 lutego, 15 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 19 lipca, 23 sierpnia,
20 września, 18 października, 15 listopada, 20 grudnia

INFORMACJE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO:
Zmiany na stanowisku kierownika apteki
- w aptece „Apteka Arnika” w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 19/24 - mgr farm. Magdalena
Pik od 01.01.2016 r.
- w aptece „Apteka Pharma- Land” w Nowym Mieście Lubawskim, ul.3 Maja 4mgr farm. Barbara Elmerych- Łęgowska od 16.12.2015 r.
- w aptece „Manada II” w Działdowie, ul. Leśna 13 d- mgr farm. Michał Stanisław Majewski
od 01.01.2016 r.
- w aptece „Apteka Ogólnodostępna” w Lidzbarku Welskim, ul. Jeleńska 23mgr farm. Paweł Tadeusz Bajerski od 16.12.2015 r.
- w aptece „Nowa” w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 1 - mgr farm. Magdalena Wacławik od
01.01.2016 r.
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- w aptece „Nowa- APTEGRO24.PL” w Olsztynie, ul. Jerzego Burskiego 1 - mgr farm. Piotr
Romejko od 01.01.2016 r.
- w aptece „Apteka Wanda” w Jonkowie, ul. Lipowa 11 - mgr farm. Marianna Kosowska od
01.01.2016 r.
- w aptece „Apteka Hibiskus” w Olsztynie, ul. Jagiellońska 33/2 - mgr farm. Marek
Niedźwiecki od 01.01.2016 r.
- w aptece „Apteka Arnika” w Olsztynie, ul. Narcyzowa 1a - mgr farm. Joanna Ciunel od
01.01.2016 r.
- w aptece „DOZ Apteka” w Olsztynie, al. Piłsudskiego 44 a - mgr farm. Paweł Jagiełło od
01.01.2016 r.
- w aptece „Apteka MEDFARM” w Pasymiu, ul. Rynek 5 - mgr farm. Oliwia Cierniak od
16.10.2015 r.
- w aptece „Zdrowie” w Szczytnie, ul. Kościuszki 20 - mgr farm. Agnieszka Góras od
01.12.2015r.
Uruchomione apteki
- apteka ogólnodostępna „Apteka Św. Brunona” w Piszu, ul. Tadeusza Kościuszki 2
- apteka ogólnodostępna „Ania” w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 22 c
- apteka ogólnodostępna „Miejska” w Nidzicy, Pl. Wolności 13

KORESPONDENCJA BIEŻĄCA
- odpowiedź WIF na nasz wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego
w sprawie apteki NOVA w Iławie prowadzącej działalność polegającą na rozdawaniu
pacjentom rabatowych kart magnetycznych- zostało wszczęte postępowanie
administracyjne z urzędu
mgr farm.

wybrała: sekretarz OIA

Marlena Sadowska
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Organy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
W dniu 17.10 2015 roku odbył się XXIV Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd
Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, na którym został wybrany skład
poszczególnych Organów OIA w Olsztynie:
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
1.
mgr farm. Roman Jan Grzechnik
Okręgowa Rada Aptekarska Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
1.
mgr farm. Elżbieta Bańkowska
10.
mgr farm. Konrad Okurowski
2.
mgr farm. Katarzyna Błesińska
11.
mgr farm. Mariola Pedowska
3.
mgr farm. Grażyna Domin
12.
mgr farm. Małgorzata Plazińska
4.
mgr farm. Piotr Kapica
13.
mgr farm. Bogumiła Polakiewicz
5.
mgr farm. Teresa Korbut
14.
mgr farm. Łukasz Puchała
6.
mgr farm. Andrzej Kuciński
15.
mgr farm. Marlena Sadowska
7.
mgr farm. Janusz Łazarczuk
16.
mgr farm. Magdalena Stankiewicz
8.
mgr farm. Tamara Makarewicz
17.
mgr farm. Monika Ziółkowska-Jasińska
9.
mgr farm. Paweł Martyniuk
Okręgowy Sąd Aptekarski Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Olsztynie
1.
mgr farm. Dariusz Gozdan
2.
mgr farm. Robert Karwowski
3.
mgr farm. Lucyna Łazowska
4.
mgr farm. Anna Kowalczyk
5.
mgr farm. Katarzyna Martyniuk
6.
mgr farm. Joanna Naruszewicz
7.
mgr farm. Małgorzata Pacholczyk
8.
mgr farm. Aldona Skonieczna
9.
mgr farm. Zoﬁa Stępień
Delegaci na Krajowy Zjazd Aptekarski
1.
mgr farm. Roman Jan Grzechnik
2.
mgr farm. Piotr Kapica
3.
mgr farm. Teresa Korbut
4.
mgr farm. Janusz Łazarczuk
5.
mgr farm. Paweł Martyniuk
6.
mgr farm. Konrad Okurowski
7.
mgr farm. Marlena Sadowska

Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Olsztynie
1.
mgr farm. Barbara Kaniuka
2.
mgr farm. Agnieszka Karkut
3.
mgr farm. Wojciech Kask
4.
mgr farm. Jolanta Lewa
5.
mgr farm.Danuta Polak
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie
1.
mgr farm. Bartosz Wiechecki
Zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Olsztynie
1.
mgr farm. Marta Głażewska
2.
mgr farm. Małgorzata Lemańska
3.
mgr farm. Beata Siemianowska
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Prezes
Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej

Roman Jan Grzechnik
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mgr farm.

mgr farm.

mgr farm.

mgr farm.

Elżbieta Bańkowska

Katarzyna Błesińska

Grażyna Domin

Piotr Kapica

mgr farm.

mgr farm.

Teresa Korbut

Andrzej Kuciński

mgr farm.

Janusz Łazarczuk

mgr farm.

Tamara Makarewicz

Wieści z Izb Aptekarskich

mgr farm.

mgr farm.

mgr farm.

mgr farm.

Paweł Martyniuk

Konrad Okurowski

Mariola Pedowska

Małgorzata Plazińska

mgr farm.

Bogumiła Polakiewicz

mgr farm.

Monika Ziółkowska
- Jasińska

mgr farm.

Łukasz Puchała

mgr farm.

mgr farm.

Marlena Sadowska

Magdalena Stankiewicz

Okręgowa
Rada Aptekarska
w Olsztynie
VII Kadencji
Prezes
Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej

Roman Jan Grzechnik
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Wieści z Izb Aptekarskich
Komunikat w sprawie realizacji recept po wejściu w życie zmian
zawartych w nowelizacji ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia
Słowo wyjaśnienia:
Lekarze posiadających ważne
umowy z NFZ na wystawianie recept,
które stracą ważność 31 grudnia
2016 r., mogą, ale nie muszą
umieszczać własny numer telefonu
oraz kod pocztowy pacjenta na
recepcie. Do czasu opublikowania
nowego rozporządzenia w sprawie
recept lekarskich, tj. do 1 stycznia
2017 r, obowiązują dotychczasowe
przepisy w zakresie wystawiania
i realizacji recept.
Ponieważ po 12 grudnia 2015 r.
nie ma konieczności, żeby lekarze
z a w i e r a l i w w. u m o w y, t o c i
uzyskujący uprawnienia po tej dacie,
są zobligowania do wystawiania
recept, na podstawie
znowelizowanych przepisów ustawy
Prawo farmaceutyczne. Tym samym
numer telefonu oraz kod pacjenta staje się niezbędnym elementem poprawnie wystawionej
recepty.*
* Niniejsze słowo wyjaśnienia ma charakter nieoﬁcjalny
i razie wątpliwości należy sięgnąć do
właściwych aktów prawnych.
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Opracował:
mgr farm.

Konrad Okurowski

Przeszłość a teraźniejszość
Recepty pielęgniarskie najważniejsze
informacje - opracowanie dla aptek

mgr farm.

Konrad Okurowski

2 GRUPY OSÓB UPRAWNIONYCH:
1. Pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – po ukończeniu specjalistycznego kursu w tym
zakresie [tj. ordynacji] – mają prawo do do samodzielnego ordynowania, także na receptach
lub zleceniach, leków zawierających określone substancje chemiczne, środki spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych (art. 15a
ust. 1),
2. Pielęgniarki i położne posiadające dyplom co najmniej ukończenia studiów pierwszego
stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – po ukończeniu specjalistycznego kursu w tym
zakresie - mają prawo do kontynuacji zlecenia lekarskiego w zakresie leczenia etc. (art. 15a
ust. 2)
Warto zauważyć, że pierwsza grupa (mgr pielęgniarstwa oraz pielęgniarki ze specjalizacją i po
kursach) może zlecać i kontynuować leczenie, podczas gdy grupa druga (z licencjatem) może
tylko kontynuować zlecenie lekarskie poza receptami i zleceniami na wyroby medyczne
(art. 15b ust. 2). Ponadto w zależności od czynności unikalny kod recepty będzie miał inną cyfrą
na 21 miejscu: „5” dla samodzielnej ordynacji, a „6” dla kontynuacji.
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Nabyte uprawnienia obejmują również wystawianie recept osobom z uprawieniami ZK (ZHDK
– Zasłużony Honorowy Dawca Krwi i ZDP – Zasłużony Dawca Przeszczepu), PO, IW, IB –
samodzielnie i w ramach kontynuacji (art. 15a ust. 3) oraz pozostałym: AZ, BW, CN, DN, IN, WP
(wg załącznika nr 1 do rozporządzenia).

OGRANICZENIA

y wyłączone
Leki, które został
wnione
isania przez upra
z możliwości wyp
żne
pielęgniarki i poło
:
2)
i
1
(art. 15a ust.

a) leki bardzo silnie działające (wykaz A: leki przeciwastmatyczne, nasercowe, krople do oczu,
płyny na skórę, immunosupresyjne, przeciwreumatyczne, adrenergiczne, analogi wit. D,
przeciwnowotworowe, przeciw dnie moczanowej, przeciwmigrenowe, niektóre neuroleptyki);
b) leki odurzające i psychotropowe:
-

wydawane na recepcie Rpw: grupy I-N i II-P,

-

wydawane na recepcie Rp: grupy II-N, III-N, III-P i IV-P.

OGRANICZENIA NIENAPISANE WPROST:
a) leki recepturowe (nie zostały zakazane w ustawie o zawodzie, ale brak ich
w rozporządzeniu w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne - § 12
(„Na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub środków spożywczych
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specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.”);
b) leki antykoncepcyjne (brak ujęcia w § 9, ale patrz tabela i rozbieżności);
c) leki sprowadzane w ramach importu docelowego (brak informacji w § 17).
Różnice w stosunku do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
Recepta pielęgniarska
Ilość leku na recepcie

na maksymalnie 120 dni

Ilość recept z „datą realizacji od”

do 4 recept na łącznie 120 dni

Ilość
środka
antykoncepcyjnego

Numeracja recept

Dwa rodzaje kodów

Możliwość podziału
w aptece z refundacją
leku w postaci nebulizacji

Recepta lekarska
na maksymalnie 120 dni
do 12 recept na łącznie
360 dni kuracji

brak możliwości przepisania (?)
- brak adnotacji w § 9
na maksymalnie 60 dni
w ramach kontynuacji
zlecenia lekarskiego (art. 96a PF )*

na 6 miesięczną kurację;
do 6 recept na łącznie
6 miesięcy kuracji

ciąg 22 cyfr zaczynający się od
03

ciąg 22 cyfr zaczynający się od
02

TAK
21 cyfra kodu przyjmuje wartość:
a) „5” dla samodzielnej ordynacji,
b) „6” dla kontynuacji zlecania
lekarskiego.
TAK
- zlecone samodzielnie:
salbutamol i bromek ipratropium;
- w ramach kontynuacji:
także budesonid.

NIE

NIE

Możliwość wystawienia recepty
i zlecenia na lek
w ramach importu docelowego

NIE

TAK

Możliwość przepisania
leku recepturowego

NIE

TAK

* - wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1991), pełna informacja niżej.

Dane wspólne

Termin ważności recepty

Recepta pielęgniarska

Recepta lekarska

7, 30 (także 30 dni od „daty realizacji od”)
lub 90 dni

7, 30 (także 30 dni od „daty realizacji od”),
90 lub 120 dni

7 dni lub 7 dni od „daty realizacji od”, 30 dni (jw.), 120 dni zarówno
dla prep. immunologicznych, jak i leków sprowadzanych
w ramach importu* [ostatnie nie dot. pielęgniarek]

Wymiary recepty

Nie mniej niż 200 * 90 mm

Nie mniej niż 200 * 90 mm

Recepta na kartce
papieru lub nieodpowiadająca wzorowi

TAK

TAK

Możliwość przepisania recepty
z adnotacją pro auctore/pro familia

TAK

TAK

TAK, ale NZ tylko w przypadku
kontynuacji zlecenia
lekarskiego z takim zastrzeżeniem

TAK

Możliwość stosowania
adnotacji CITO i NZ

* - wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1991), pełna informacja niżej.
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UWAGA

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy obowiązują nowe przepisy wprowadzone w/w
ustawą do ustawy Prawo farmaceutyczne oraz wydane wcześniej rozporządzenie na
podstawie uchylonych rzeczoną nowelą przepisów ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

ISTOTNE RÓŻNICE W STOSUNKU DO OPISANYCH POWYŻEJ:
Art. 96a:
1) dane pacjenta:
- adres (ust. 1 pkt 1b) – dodatkowo kod pocztowy – zgodnie z komunikatem MZ może być
umieszczany fakultatywnie;
- „NMZ” - dla osób o nieustalonym miejscu zamieszkania;
- data urodzenia lub wiek, kiedy nie jest znany lub ustalony numer PESEL;
2) dane dotyczące osoby, która receptę wystawiła (ust. 1 pkt 3):
- nr telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę.
3) dane dotyczące leków:
- możliwość wystawienia w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego ilość produktu
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leczniczego antykoncepcyjnego na maksymalnie 60 dni stosowania;
4) termin realizacji recepty:
- dopuszczono możliwość realizacji recept na antybiotyki w postaci doustnej
i parenteralnej z „datą realizacji od”, ale nie później niż 7 dni od tej daty.
- wprowadzono 120 dni ważności recepty zarówno na leki sprowadzane w ramach importu
równoległego (nie dot. pielęgniarek), jak i preparaty immunologiczne.

PROBLEMY

Oprócz różnic pomiędzy PF i rozporządzeniem dochodzi jeszcze kwes a użycia recepty
z właściwym kodem dla określonej czynności. „Pielęgniarki z grupy 1” powinny posługiwać się
dwoma rodzajami, podczas gdy te z „grupy 2” jednym. Dodatkowo w wykazie leków
i wyrobów medycznych są dwa błędy. Pierwszy to brak strzykawek do insuliny, które wymienia
rozporządzenie w sprawie recept. Drugim jest błędna postać leku zawierającego
oksytetracyklinę z octanem hydrokortyzonu. Wpisano preparaty doustne, podczas gdy
wiadomo, że taki skład występuje wyłącznie w maści.
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Opracował:
mgr farm.

Konrad Okurowski
Niniejsze opracowanie pochodzi ze strony h p://rx.edu.pl, ma charakter nieoﬁcjalny i razie wątpliwości
należy sięgnąć do właściwych aktów prawnych.
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Pacjent z HIV
Minęło już ponad 30 lat, odkąd w Instytucie Pasteura
w Paryżu w 1983 roku wyizolowano ludzkiego wirusa niedoboru
o d p o r n o ś c i z a n g . h u m a n i m m u n o d eﬁ c i e n c y v i r u s , H I V.
Niezdiagnozowane przypadki odnotowywano już w połowie lat 70,
a w 1981 roku służba zdrowia Stanów Zjednoczonych ogłosiła wykrycie

mgr farm.

nowej choroby AIDS deﬁniowanej jako zespół nabytego upośledzenia Katarzyna Martyniuk
odporności (Acquired Immunodeﬁciency Syndrome). Zaawansowane badania przyczyniły się
do poznania czynnika e ologicznego infekcji, patogenezy zakażenia i odkrycia skutecznych
leków, a liczne kampanie społeczne informowały o ryzyku zakażenia i niezbędnej proﬁlaktyce.
Mimo ogromnego postępu naukowego choroba wciąż pozostaje w sferze tabu. Zatrważają
statystyki pokazujące, że przez ryzykowne zachowania seksualne co 6 sekund zakaża się kolejna
osoba. Brak fachowej wiedzy zarzuca się personelowi służby zdrowia, w tym lekarzom innych
specjalności niż choroby zakaźne. Okazuje się, że stale rosnąca liczba osób zakażonych,
zarówno w wyniku nowych infekcji, jak i wydłużania życia osób zakażonych przed laty sprawia,
że problemy zdrowotne związane z HIV, są domeną wszystkich specjalności medycznych, od
neonatologiii do geriatrii. Farmaceuta jako osoba wykonująca zawód publicznego zaufania,
specjalista od leków także powinien wiedzieć, gdzie skierować pacjenta na badania czy
leczenie, a także udzielić informacji na temat dostępnej terapii.
Choroba wywołana przez HIV
dotyczy kilkudziesięciu milionów
ludzi na świecie, w tym ponad 17 tys.
w Polsce i ponad 500 osób w
województwie warmińskomazurskim. Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie w okresie od 1989 do
30.09.2015 zarejestrowała 630 osób
żyjących z wirusem HIV (dodatnich,
potwierdzonych) w tym: liczba
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chorych na AIDS: 107, liczba zgonów z powodu AIDS: 31; zakażeni: w wyniku brania narkotyków
dożylnych: 161 osób, wg płci: mężczyźni – 504, kobiety – 126; wg miejsca zamieszkania: miasto
– 405 osób, wieś – 41 osób, brak adresu – 184 osoby, nowo wykryte zakażenia w 2015 roku -22,
w tym 18 mężczyzn i 4 kobiety.
Ludzki wirus niedoboru odporności należy do grupy VI (ssRNA-RT), rodziny Retroviridae,
rodzaju Lentvirus. Wyróżnia się dwie odmiany: HIV1 odpowiadający za pandemię oraz HIV2
charakteryzujący się mniejszą patogennością, wywołujący zachorowania w Afryce Zachodniej.
Cząstka HIV ma średnicę około 100 nm.
W jej skład wchodzą cylindryczny rdzeń oraz
otoczka. Rdzeń zbudowany jest z białka p24,
dwóch nici RNA związanych z białkiem p7
oraz enzymów, które umożliwiają mu
powielanie. Są to:
- odwrotna transkryptaza – sterująca
syntezą prowirusowego DNA na matrycy
RNA. RNA w przeciwieństwie do DNA nie jest zdolne do przyłączenia się do genomu
infekowanej komórki
- integraza HIV – konieczna do połączenia DNA prowirusa z genomem komórki
- proteaza HIV – konieczna do fałdowania wyprodukowanych przez wirusa białek.
HIV zakaża głównie limfocyty T pomocnicze CD4+, a także makrofagi, komórki dendrytyczne
(prezentujące antygen), prowadząc do postępującego uszkodzenia układu immunologicznego.
Okres od ekspozycji do wystąpienia objawów choroby wynosi zwykle od 2 - 4 tygodni. Typowy
jest nagły początek i utrzymywanie się objawów około 3 tygodni. Są to: gorączka, zapalenie
gardła, powiększenie węzłów chłonnych, wysypka, bóle mięśni i stawów, zmęczenie. Po mniej
lub bardziej burzliwych objawach ostrego zakażenia HIV następuje różnej długości okres bez
żadnych objawów klinicznych, ale wiremia HIV stale wzrasta i stale zmniejsza się liczba
limfocytów T CD4. Po tym okresie nazywanym okresem klinicznym A, następuje okres kliniczny
B, w którym występują różne choroby nie wskaźnikowe, a następnie okres C prowadzący do
rozwoju AIDS z zakażeniami oportunistycznymi i nowotworami. Najważniejsze parametry
laboratoryjne w śledzeniu przebiegu zakażenia i skuteczności leków to wiremia HIV czyli liczba
pozakomórkowych kopii wirusa w mililitrze krwi obwodowej oraz liczba limfocytów
Th. W okresie ostrej infekcji i zaawansowanym stadium AIDS wiremia wynosi kilka milionów.
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Celem leczenia jest osiągnięcie poziomu poniżej 50 kopii/ml.
Choroba wywołana przez HIV jest przewlekła i nieuleczalna w sensie eradykacji wirusa, ale
określając skuteczność leczenia używa się terminu "funkcjonalne wyleczenie" - co oznacza, że
osoba z HIV przyjmująca leki hamujące replikację wirusa może rodzić zdrowe dzieci i może
realizować się w pracy. Wieloletnie badania, monitorowanie przebiegu choroby oraz
specjalistyczne leczenie pacjentów, doprowadziły do wypracowania jednolitych zaleceń
dotyczących terapii antyretrowirusowej (ARV). W Polsce leczenie jest prowadzone
i ﬁnansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia "Leczenie
antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2012-2016”. W województwie
warmińsko-mazurskim leczenie przeprowadza się na Oddziale Chorób Zakaźnych
w Ostródzie, ale pacjent ma prawo wyboru placówki na terenie całej Polski.
Decyzję o rozpoczęciu leczenia antyretrowirusowego podejmuje lekarz klinicysta
w oparciu o rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, które zaleca kurację
u wszystkich pacjentów z liczbą limfocytów CD4+ poniżej 500 komórek/mm3. Bez względu na
stan immunologiczny pacjenta bezzwłocznie leczenia powinny podjąć osoby starsze oraz
obarczone innymi chorobami (koinfekcje HBV, HCV, nefropa a związana z HIV, choroba
niedokrwienna serca, cukrzyca, choroby nowotworowe), a także kobiety planujące ciążę oraz
po 14 tygodniu ciąży.
Obecnie w Polsce zarejestrowane są 23 leki antyretrowirusowe, które można podzielić na
6 grup:
1.

Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTIs)

2.

Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTIs)

3.

Inhibitory proteazy (PIs)

4.

Inhibitory fuzji (FI)

5.

Inhibitory integrazy (InI)

6.

Inhibitory koreceptora (CCR-5)
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W tabeli uwzględniono leki należące do poszczególnych klas terapeutycznych.
NRTIs
Abakawir
(ABC)

NNRTI
Efawirenz
(EFV)

PI
Atazanawir
(ATV)

Emtrycytabina Etrawiryna
(FTC)
(ETV)

Darunawir
(DRV)

Elviregrawir
(EVG)

Lamiwudyna
(3TC)

Newirapina
(NVP)

Fosamprenawir
(FVP)

Dolutegrawir
(DTG)

Tenofowir
(TDF)

Rilpiwiryna
(RPV)

Indynawir
(IDV)

Zydowudyna
(AZT)

FI
Enfuwirtyd
(ENF)

InI
Raltegrawir
(RAL)

CCR-5
Marawirok
(MVC)

Lopinawir
(LPV)
Nelﬁnawir
(NFV)
Rytonawir
(RTV)
Sakwinawir
(SQV)
Typrenawir
(TPV)

Zarejestrowane są również preparaty złożone składające się z dwóch NRTIs lub 2
NRTIs i jednego NNRTI. Najistotniejsza przy wyborze pierwszego schematu jest jego
skuteczność tzn. zapewnienie długotrwałej supresji wirusa. Dodatkowo pod uwagę bierze się
współistniejące choroby, możliwe interakcje lekowe oraz styl życia pacjentów. Wszystkie
zalecane pierwszorazowe schematy leczenia zawierają dwa NRTI w połączeniu z NNRTI lub PI
wzmacnianym RTV lub InI.
Kobiety ciężarne, u których rozpoznano zakażenie HIV powinna znaleźć się pod opieką
specjalisty chorób zakaźnych z doświadczeniem w tym zakresie. Należy wdrożyć ARV u kobiet,
zabezpieczyć okres porodu oraz zastosować właściwą proﬁlaktykę lekową u noworodka. Liczba
leków stosowanych w proﬁlaktyce u noworodka zależy od skuteczności cART u matki oraz od
ewentualnych czynników ryzyka w okresie porodu. Podanie leków dziecku należy rozpocząć
w ciągu 4 godzin po porodzie, nie później niż do ukończenia 48 godzin życia dziecka.
Leki antyretrowirusowe stosuje się też w celach proﬁlaktycznych w przypadku
ekspozycji zawodowych, gdzie koszty pokrywa pracodawca oraz w przypadkach
pozazawodowych, nieszczęśliwych wypadkach refundowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Dzięki zastosowaniu leków w celach proﬁlaktycznych nie zarejestrowano żadnego przypadku
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zakażenia HIV po zawodowym lub pozazawodowym wypadkowym narażeniu na zakażenie.
Leki antyretrowirusowe powinny być podane w ciągu 2-3 godzin po zdarzeniu, najpóźniej do 48
godzin.
Celem nadrzędnym w walce z HIV jest wykrywanie zakażeń w jak najwcześniejszym
okresie. W celach przesiewowych wykonuje się dwa rodzaje testów: laboratoryjne i szybkie.
Badania laboratoryjne obejmują testy III generacji – umożliwiające wykrycie przeciwciał antyHIV po 4-12 tygodniach od zakażenia oraz testy IV generacji – wykrywające antygen p24 HIV już
po 2-3 tygodniach od zakażenia i przeciwciał anty-HIV po 4-12 tygodniach. Ujemny wynik z tych
testów po upływie 12 tygodni od ekspozycji wyklucza zakażenie HIV. W wyjątkowych sytuacjach
np. lekowa proﬁlaktyka poekspozycyjna HIV czy jednoczesna koinfekcja HIV z HCV, okres może
wydłużyć się do 6 miesięcy. Każdy dodatni wynik testu przesiewowego wymaga potwierdzenia
testem Western/LIA lub ewentualnie testem molekularnym.
W Polsce badania w kierunku zakażenia HIV można wykonać w ramach opieki
zdrowotnej ﬁnansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze wskazań medycznych
i na podstawie skierowania od lekarza oraz w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD)
z własnej inicjatywy, bezpłatnie i anonimowo. W punktach PKD pracują lekarze i psycholodzy
posiadający certyﬁkat Krajowego Centrum ds. AIDS. Udzielają oni profesjonalnych porad
zarówno przed testem na HIV oraz w momencie wręczania wyniku. W województwie
warmińsko-mazurskim działają dwa punkty: w Ełku - PKD przy Poradni DermatologicznoWenerologicznej Szpitala Wojskowego na ul. Kościuszki 30 oraz w Olsztynie - PKD przy
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na ul. Żołnierska 16.
Wykorzystane materiały:
Grzeszczuk A.: HIV/AIDS, 2014
www.ptnaids.pl/Rekomendacje/Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV, Zalecenia PTN AIDS, 2015
www.mz.gov.pl/zdrowie-i-proﬁlaktyka/hiv-i-aids/leczenie-terapia-antyretrowirusowa
www.laboratoria.net/ HIV i AIDS - czy zwycięstwo jest w ogóle możliwe? 2013
www.esse.olsztyn.pl
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Leki cytostatyczne z innej perspektywy
Substancje stosowane do leczenia chorób nowotworowych
są zwyczajowo nazywane lekami cytostatycznymi lub
cytotoksycznymi. Pierwsze leki z tej grupy miały silne działanie
toksyczne ukierunkowane szczególnie na szybko dzielące się
komórki i w doniesieniu do tych zdolności wyprowadzono ich
nazwę.
Rozwój nauk medycznych spowodował wprowadzenie nowych
substancji, w związku z tym, leki przeciwnowotworowe stanowią
obecnie bardzo zróżnicowaną grupę łączącą substancje o różnych
mechanizmach działania, a ich szczególne właściwości pozwalają
na ich wykorzystanie także w innych, poza onkologią czy
hematologią, dziedzinach medycyny.
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Poniżej przedstawiamy niektóre niecodzienne zastosowania leków
przeciwnowotworowych:
Metotreksat jest stosowany jako lek przeciwnowotworowy do leczenia nowotworów litych,
białaczek i chłoniaków. Poza typowym zastosowaniem może być stosowany jako lek
modulujący w przebiegu chorób reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenia stawów
czy zesztywniające zapalenie stawów.
Innym zastosowaniem leku jest postępowanie w przebiegu ciąży pozamacicznej, kiedy
sytuacja wymaga rozwiązania farmakologicznego. Skuteczność metotreksatu w tym wskazaniu
spowodowała, że znalazł on również zastosowanie poza wskazaniami terapeutycznymi –
w połączeniu z mizoprostolem jest stosowany jako środek poronny.
Istnieją doniesienia o miejscowym zastosowaniu
metotreksatu do leczenia łuszczycy, choroby
o podłożu autoimmunologicznym.
Cyklofosfamid – jest szeroko stosowany
w terapii onkologicznej i hematologicznej.
Jako lek immunomodulujący znalazł szerokie
zastosowanie w chorobach autoimmunologicznych,
gdzie stosowanie małych dawek tego leku, osłabia
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reakcje nadaktywnego układu odpornościowego.
Szczególnym wskazaniem w tej grupie jest leczenia amyloidozy oraz immunosupresja po
przeszczepieniu narządów, jednak to wskazanie zostało ograniczone po wynalezieniu lepszych
leków m.in. cyklosporyny, że względu na znaczące ryzyko poważnych powikłań w czasie
stosowania cyklofosfamidu.
Paclitaxel – jako lek przeciwnowotworowy znajduje szerokie zastosowanie do leczenia
nowotworów sutka, jajnika, płuc czy czerniaków.
Jego właściwości anty-proliferacyjne i immunosupresyjne pozwoliły na wykorzystanie go
w kardiologii inwazyjnej.
W czasie zabiegu angioplastyki do zwężonej tętnicy wieńcowej wprowadza się metalowe
stenty, stanowiące później podparcie naczynia zapewniające odpowiedni przepływ krwi.
Wprowadzenie obcego elementu do organizmu powoduje uszkodzenie wewnętrznej ściany
naczynia i jego reakcję ﬁzjologiczna czyli gojenie. W przypadku gdy, proces zachodzi zbyt
intensywnie, może dojść do ponownego

zamknięcia światła naczynia, czyli restenozy.

Wewnętrzna warstwa stentu jest powleczona paclitaxelem w ilości 1mcg/1mm2, który
stabilizując mikrotubule komórkowe
hamuje nadmierne namnażanie
komórek wewnętrznej ściany naczynia.
Lek jest intensywnie uwalniany przez
dwa dni, proces całkowicie ustaje po
około 10 dniach, a dzięki intensywnemu
wychwytowi przez komórki naczynia
w niewielkim stopniu przechodzi do
krążenia ogólnego.
Podobne zastosowanie znalazł Everolimus – w postaci doustnej stosowany do leczenia
nowotworów nerkowokomórkowych, neuroendokrynnych nowotworów trzustki oraz sutka.
Dodatkowo od 2010 roku możliwe jest stosowanie jako leku zapobiegającego odrzuceniu
przeszczepu nerki, a od 2013 r. dopuszczony jest do stosowania w zapobieganiu odrzutom po
przeszczepie wątroby.
Fluorouracyl – lek szeroko stosowany do leczenia nowotworów nowotworów przewodu
pokarmowego, głowy i szyi, sutka.
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Jako substancja hamująca syntezę DNA hamuje wzrost komórek a doświadczenia wykazały
jego skuteczność także po miejscowym podaniu.
Dostępne w aptekach produkty zawierające ten lek:
Verrumal (płyn) znajduje zastosowanie w leczeniu chorób wirusowych – różnych postaci
brodawek.
Eﬀudix – maść zawierająca 5% ﬂuorouracylu, może być używana do leczenia niektórych
rodzajów nowotworów skóry, stanów przedrakowych czy choroby Bowena.
W USA są dostępne preparaty płynne do stosowania zewnętrznego zawierające 2% lub 5%
ﬂuorouracylu.
Hamowanie syntezy DNA szczególnie komórek szybko dzielących się, a w konsekwencji ich
namnażania zostało wykorzystane w okulistyce – miejscowo podawany ﬂuorouracyl hamuje
nadmierny wzrost tkanki bliznowatej, co zapobiega spadkowi przejrzystości rogówki. Podobne
zastosowanie znajduje Mitomycyna C stosowana w postaci 2% roztworu. Wykazano poprawę
skuteczności operacji chirurgicznych w obrębie rogówki, z zastosowaniem krótkotrwałej
miejscowej aplikacji roztworu mitomycyny.
Mitoxantron – antracyklina stosowana do leczenia białaczek, choroby Hodgina, dawniej
także w leczeniu nowotworów sutka.
Liczne publikacje naukowe z ostatnich lat oraz badania kliniczne wskazują na użyteczność
tego leku w leczeniu stwardnienia rozsianego. Podobnie jak w onkologii dawkowanie opiera się
na powierzchni ciała, stosowana dawka to 12mg/m2 co 3 miesiące przez 2 lata.
Talidomid – lek o długiej historii, znany wszystkim głównie jako przyczyna poważnych
uszkodzeń rozwojowych wśród dzieci, których matki przyjmowały go w czasie ciąży. Substancja
o bardzo złożonym mechanizmie działania została z dobrym skutkiem zaadaptowana do
leczenia hematologicznego – postepowanie w przypadku szpiczaka mnogiego. Od 2006 roku
jest refundowana w Polsce i dostępna do stosowania.
Obecnie są prowadzone badania badające użyteczność tego leku w wielu bardzo
różnorodnych wskazaniach obejmujących zarówno rzadkie choroby autoimmunologiczne,
nowotwory lite, AIDS, czy zastosowanie go jako regulatora odpowiedzi u pacjentów po
przeszczepieniu narządów.
Niezalecane przez WHO ze względu na bezpieczeństwo, udowodnione działanie
w leczeniu rumienia guzowatego, jednego z powikłań trądu, wskazuje na bardzo szerokie
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potencjalne zastosowanie w lecznictwie.
Niektóre substancje stosowane do leczenia nowotworów, ze względu na swój szczególny
mechanizm działania znalazły zastosowanie w farmakologii doświadczalnej i toksykologii.
Przykładem takich leków są Arabinozyd cytozyny i Hyroksykarbamid – oba stosowane do
leczenia białaczek. Stosowane są jako modulatory w hodowlach komórkowych, gdy istnieje
potrzeba zahamowania procesów naprawczych w komórkach.
Hyroksykarbamid skuteczność w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej
zawdzięcza zdolności do zwiększania stężenia hemoglobiny płodowej.
Rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne Bevacizumab stosowany do
leczenia biologicznego nowotworów ze względu na hamowanie neo\angiogenezy, czyli
wytwarzania nowych naczyń krwionośnych zaopatrujących tkankę guza, znalazł zastosowanie
do leczenia AMD – zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem
Podsumowując: leki przeciwnowotworowe, działające w różnorodnych mechanizmach
znajdują szczególne miejsce w nowoczesnej medycynie, często poza onkologią. Ich
wielowymiarowa aktywność pozwala spojrzeć szerzej na leki tradycyjnie nazywane
cytotoksycznymi.
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Magiczne leki z historycznej apteki cz. X.
Przed nami okres Wielkiej Nocy; czas reﬂeksji, odpoczynku oraz
rodzinnych spotkań. Po raz kolejny wiele Rodzin usiądzie do
wspólnego, jakże wyjątkowego śniadania. Niemniej jednak wielu
z nas spędzi długie godziny w kuchennych ścianach, by
przygotować przepyszne potrawy na cały świąteczny okres.
Podczas wykonywania wielu czynności jednocześnie (czego
niestety doświadczamy na każdym kroku w dobie dzisiejszego
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pośpiechu) często nie zastanawiamy się nad pochodzeniem
i historią wielu produktów, których używamy do przygotowania tych wyjątkowych, jak
również tych codziennych posiłków. Nie ulega wątpliwości, że spośród wszystkich
składników, z którymi mamy kontakt na co dzień, najbogatszą historię mają przyprawy.
Pochodzą przecież z różnych zakątków świata, w których rządzą inne prawa, zwyczaje,
przekonania, religia. Zdarza się, że te, które nam kojarzą się tylko i wyłącznie z nadaniem
charakteru potrawie dla innych kultur były świętością, uzdrawiały bądź przynosiły
pomyślność. Jedną z takich roślin jest wawrzyn szlachetny (zwany drzewem laurowym bądź
bobkowym), który w naszych domach gości dzięki swoim aromatycznym liściom.
Wawrzyn szlachetny już
w starożytności uznawany był za święte
drzewo. Legenda głosi, że właśnie w to
drzewo została zamieniona Dafne, córka boga
rzeki. W niej to zakochał się, bóg muzykii
piękna, patron sztuki i poezji – Apollo.
Przepiękna Dafne nie odwzajemniła jednak
uczuć niechcianego zalotnika i złożyła śluby
czystości. Podczas ucieczki przed nachalnym
adoratorem Dafne, dobiegłszy nad brzeg rzeki, nie mając możliwości odwrotu poczęła błagać
ojca, by ten ja uratował. Jak donoszą zapisy literackie, ciało Dafne zrobiło się odrętwiałe,
obleczone cienką korą, ramiona zamieniono w gałęzie, zaś włosy w liście. Według mitu, było to
drzewo laurowe, do którego Apollo uzurpował sobie pełne prawo. Od tego czasu uznaje się, iż
to właśnie jemu poświęcony jest wawrzyn.
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Ze względu na patronat, jaki sprawował Apollo oraz na to, iż przypisywał sobie na własność
drzewo laurowe, to właśnie z jego liści robione były wieńce, które miału udekorować skronie
wybitnych poetów. Skoro wybitni byli poeci, zaczęto też upatrywać równie wybitnych ludzi
w innych dziedzinach: czy to naukowych, czy sportowych (wieńce laurowe otrzymywano jako
nagrodę na igrzyskach pytyjskich, gdyż były to gry na cześć Apollina; prawdopodobnie już od
776 r.p.n.e. były one nagrodą dla zwycięzców igrzysk olimpijskich.).
Podania mówią jednak o jednym jeszcze źródle, z jakiego wywodzi się wieniec laurowy:
grecka świątynia w Delfach, pierwotne miejsce kultu bóstwa chtonicznego
w okresie homeryckim zamieniła się w miejsce kultu Apollina. Pythia – wieszczka Apollina, żuła
liście drzewa poświęconego Apollinowi, tj. liście laurowe, by wprowadzić się w trans
wizjonerski (etery zawarte w świeżych liściach mogą, w dużych ilościach, działać
halucynogenne). Zapisy mówią również o tym, iż w wyroczni unosił się dym, pochodzący
prawdopodobnie ze spalanych liści wawrzynu. Osoby, którym wyroczna przepowiedziała
przyszłość w pozytywny sposób, wracali do domu z wieńcem laurowym na głowie – co było
symbolem zwycięstwa. Tak jak wiele z kultury greckiej przejęli Rzymianie, tak i wieniec z liści
bobkowych został przez nich przejęty. Stał on się dla nich symbolem zwycięstwa i męstwa,
bohaterskiej postawy i dowodem uznania. Jednak wśród prostych żołnierzy bardziej utarły się
przekazy o magicznych właściwościach wawrzynu, który miał moc oczyszczania z przelanej
przez nich krwi, dzięki czemu nie spotykała ich za to kara od bogów. Wierzono również, że laur
strzegł osobę oraz jej dom przed bóstwami odpowiedzialnymi za pioruny, a tym samym
ochraniał podczas burzy (wg. zapisów zawsze podczas niepogody nosił go przy sobie cesarz
Tyberiusz).
W związku z przepowiedniami delﬁckimi i tym, że duża liczba osób opuszczała wyrocznię
z wieńcem na głowie, zaczęto wierzyć, że to właśnie wawrzyn przynosił szczęście, a dla wielu
szczęście równało się bogactwu; dlatego też do dziś w niektórych rejonach świata nosi się liście
laurowe w por elu, by przyciągały do niego pieniądze (u niektórych liście, u nas łuski karpia,
a podobno ludzie nie wierzą w magię…)
W epoce średniowiecza – epoce, w której we wszystkim upatrywano się tajemniczych mocy,
magiczne właściwości wawrzynu nasiliły się. Zauważono bowiem, że w miejscu, gdzie
przechowywano liście laurowe nie pojawiały się żadne szkodniki. Zaczęto więc dopatrywać się
powiązania szkodnika ze złymi mocami, a tym samym z demonami, które wchodzą w ludzkie
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ciało. Podawano więc napary z liści bobkowych w „bolesności brzucha”, (co, jak dziś wiemy
znakomicie wpływało na trawienie), na wszelkiego rodzaju „parchy” skórne na całym ciele
(również na łupież), smarowano skronie, a czasem i całą głowę wywarem z liści wawrzynu
w celu odstraszenia ducha wywołującego ból. Wierzono również, że wywołuje poronienia.
Jak to bywa w epoce czarów, aby zostać uzdrowionym wystarczało także, by chora osoba
złożyła na trzy kawałek materiału, włożyła 3 liście bobkowe i ponownie złożyła materiał na trzy,
po czym położyła zawiniątko przy swoim łóżku. Liście wyciągały chorobę i po wyzdrowieniu
trzeba było koniecznie je spalić, aby choroba nie powróciła. W późniejszych czasach
zamieniono szmatkę na kartkę papieru, chorobę na życzeniem, łóżko na ciemne miejsce i tym
oto sposobem uzyskano receptę na spełnienie każdego pragnienia.
Na przestrzeni wieków nie zapomniano również o właściwościach, jakie wykorzystywała
kapłanka delﬁcka: olejki eteryczne zawarte w liściu wawrzynu podczas wdychania bądź żucia
były wspaniałym lekiem na „ogólne osłabienie” zwiększały wytrwałość, dodawały energii
i witalności, wzmacniały wolę. Prawdopodobnie, to właśnie liście laurowe regularnie żuła
Joanna d'Arc (kolejna odsłona toksycznych i halucynogennych właściwości substancji
zawartych w wawrzynie).
Dodane do kąpieli świeże, roztarte liście bobkowe łagodziły bóle kostno-stawowe, bóle
pęcherza, wygładzały skórę, zaś gotowane, położone na piersiach łagodziły kaszel i duszności.
Dziś nie wykorzystuje się już wszystkich magicznych właściwości liści wawrzynu. Nie mniej
wieniec laurowy nadal stanowi symbol posiadania wyjątkowych atrybutów: zarówno tych,
z którymi się rodzimy, jak również tych nabytych, często jako efekt ciężkiej pracy… Zdarza się
jednak, że pojawiają się one na jakimś etapie naszego życia w wyniku różnych, zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych zdarzeń… jak wtedy wyjaśnić pojawiające się talenty? Czy to
jest już magia?
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Aptekarza

Dnia 23.09.2015r. w Warszawie odbyły się
Ogólnopolskie Obchody Dnia Aptekarza z okazji
Święta Kosmy i Damiana- patronów farmacji. Była
to już dwunasta edycja zorganizowana przez
Naczelną Izbę Aptekarską. W tym roku patronatem
honorowym obchodów był Minister Zdrowia Marian Zembala. Spotkanie farmaceutów z całej
Polski rozpoczęło się mszą świętą w intencji aptekarzy w Bazylice Świętego Krzyża przy
Krakowskim Przedmieściu, na której Duszpasterz Służby Zdrowia dokonał poświęcenia pięknej
ikony wykonanej przez mgr farm. Agatę Słyk, przedstawiającej Naszych Patronów. Ikona
obecnie zdobi siedzibę NIA przy ul. Długiej w Warszawie. Główne uroczystości odbywały się
w sali kameralnej Filharmonii Narodowej, gdzie po przywitaniu gości przez Prezesa Grzegorza
Kucharewicza wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn, a następnie rozpoczęły się
wystąpienia zaproszonych gości. Przedstawiciel kancelarii prezydenckiej odczytał list
Prezydenta Andrzeja Dudy do farmaceutów. Głos zabierali: Przewodniczący Komisji Zdrowia
Tomasz Latos i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Podczas
wypowiedzi obu polityków dało się wyczuć napięcie przed zbliżającymi się wyborami
parlamentarnymi. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zoﬁa Ulz życzyła samorządowi
aptekarskiemu przyjacielskich stosunków i owocnej współpracy z Wojewódzką Inspekcją
Farmaceutyczną. Głos zabierali również przedstawiciele
samorządów lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych.
Bardzo ciekawym wydarzeniem była obecność Prezesa
Ogólnoukraińskiej Naczelnej Izby Farmaceutycznej Olega
Klimowa, która została utworzona na Ukrainie na wzór
naszej Naczelnej Izby Aptekarskiej (warto wspomnieć, że
w dniu 09.09.2015r. w Radzie Najwyższej Ukrainy pod numerem 3054 zarejestrowano Ustawę
"O samorządzie Farmaceutycznym", wzorem polskiej Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich). Następnego dnia po obchodach Obie Izby podpisały porozumienie
o współpracy. Na uroczystości wręczano odznaczenia państwowe nadawane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w postaci brązowych, srebrnych i złotych krzyży za zasługi na rzecz
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rozwoju samorządu zawodowego farmaceuty.
Minister Zdrowia przyznał honorowe odznaki "Za
zasługi dla ochrony zdrowia". Taką odznaką
uhonorowana zastała mgr farm. Marlena Sadowska.
Naczelna Izba Aptekarska odznaczyła Medalem im.
prof. Bronisława Koskowskiego zasłużonych
działaczy na rzecz samorządu aptekarskiego.
Bronisław Koskowski zaraz po wojnie w przedmowie do napisanej przez siebie książki
"Receptura, czyli prawidła przepisywania i przyrządzania leków" zauważa, że przemysł
farmaceutyczny powoli odbiera farmaceucie jego pracę i sprowadza do rangi sprzedawcy,
zauważa, że zawód ten wymaga wielkiej cierpliwości i wrażliwości, bo przecież ten, kto budzi
aptekarza w nocy ma w domu nieszczęście. Powtarza też, że rolą aptekarza jest sprowadzanie
ludzi niewykształconych na drogę nauki a nie znachorstwa. Jakże nadal bliskie są te słowa
w odniesieniu do rodzącej się w bólach opieki farmaceutycznej, na przeciw której stoi koszyk
zakupowy załadowany suplementami diety i lekami w promocji. Jak również brak
zagwarantowanych środków na opiekę zdrowotną i zapewnianie bezpieczeństwa lekowego
przez apteki również w święta i w porze nocnej.
Nieprzypadkowe więc jest odznaczanie medalem jego
imienia tych, którzy poprzez pracę w samorządzie
starają się aby zawód aptekarza nadal należał do
zawodów zaufania publicznego. Przedstawicielami
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, którzy
otrzymali medal byli: mgr farm. Jadwiga Płodowska,
mgr farm. Wiesław Kuciński, mgr farm. Paweł
Martyniuk, mgr farm. Stanisław Woynarowski. Mgr
farm. Lucyna Łazowska otrzymała tytuł " Strażnika
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego". Zachęcamy
do odwiedzenia strony internetowej OIA w Olsztynie
w zakładce Nasza Izba prezentujemy pełną listę
odznaczonych farmaceutów z naszej Izby.
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Spotkanie Seniorów Farmacji
Tradycyjnie już w „tłusty czwartek”
czyli 4 lutego bieżącego roku odbyło się
spotkanie Seniorów Farmacji, którzy
licznie poj aw ili s ię w restauracj i
„Staromiejska” w Olsztynie. Pan Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr Roman
Grzechnik serdecznie przywitał przybyłych
gości, wśród których byli również członkowie Rady Barbara Korbut, Marlena Sadowska, Łukasz
Puchała, konsultant wojewódzki do spraw farmacji szpitalnej Małgorzata Lotkowska oraz
mecenas Okręgowej Izby Aptekarskiej Jan Łukaszewicz. Podczas biesiadowania wśród ogólnej
miłej atmosfery prowadzono ożywione rozmowy o czasach dawnych i teraźniejszych. Seniorzy
farmacji bardzo interesują się tym, co w tej chwili dzieje się w zawodzie, który wykonywali przez
tyle lat.
Spotkanie było też okazją do uczczenia niezwykłego jubileuszu 90-tych urodzin Pani
magister Ireny Niczyporowicz. Były kwiaty, był tort, a nawet lampka wina. Wzruszona Pani
magister dziękowała za pamięć. Ciepła, przyjazna atmosfera spotkania sprzyjała
wspomnieniom. Obyśmy spotkali się za rok.

mgr farm.
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Monograﬁa
„Sprzeciw sumienia farmaceutów.
Aspekty etyczne, teologiczne i prawne” - Małgorzaty Prusak
Nie ulega wątpliwości, że farmaceuta musi sprostać wysokim zobowiązaniom, jakie m.in.
zawarte są w przysiędze składanej u progu zawodu, na wzór przysięgi Hipokratesa.
Ślubujemy „wykonywać swoje obowiązki sumiennie, (…) mając zawsze na uwadze dobro
pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, (…) zaś w postępowaniu swoim
kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności”. Czy ma to związek z naszym
sumieniem? A jeżeli tak, czy mamy obowiązek uczestniczyć w działaniach zmierzających do
zabijania życia – tego poczętego, np. poprzez doradzanie i wydawanie pacjentce środka
wczesnoporonnego, albo zabijania osób chorych, poprzez sprzedaż zestawów do eutanazji,
jak ma to miejsce w Holandii? Czy farmaceuta powinien mieć prawo do sprzeciwu sumienia?
Zdania będą w środowisku farmaceutycznym podzielone. Jak bardzo? Ustalenie aktualnej
sytuacji to był jeden z celów pracy doktorskiej Pani dr Małgorzaty Prusak, praktykującego
farmaceuty i teologa w jednej osobie. Z przeprowadzonej ankiety wśród 151 pracowników
aptek wynika, że 52% zdecydowanie nie zgadza się z potrzebą ustanowienia „klauzuli
sumienia”, prawa pozwalającego farmaceucie na niewydawanie środków antykoncepcyjnych.
Z problemem sumienia w takich sytuacjach na co dzień zmierza się natomiast 17%
farmaceutów.
Świetne opracowanie tematu sprzeciwu sumienia, od strony etycznej, teologicznej
i prawnej, jakim jest omawiana książka polecam wszystkim farmaceutom. Pomimo ogromnego
zaangażowania Autorki w działania zmierzające do prawnej akceptacji sprzeciwu sumienia dla
aptekarzy, monograﬁa przygotowana jest jako profesjonalna analiza historycznych
i współczesnych poglądów i uwarunkowań, bez emocji i wyrażania osobistych poglądów.
Całość, licząca 445 stron, jest napisana w sposób bardzo interesujący. Daje szansę poznania
problemu, tak jak rozważany był przez wieki oraz aktualnie, a także jak widziany jest w różnych
krajach, w rozwiązaniach prawnych i opracowaniach naukowych. Nie wątpię, że każdy
farmaceuta interesujący się ﬁlozoﬁą, etyką, czy ogólnie naukami humanistycznymi, będzie
usatysfakcjonowany lekturą. Każdy z nas znajdzie też tam argumenty, które można wykorzystać
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podczas prezentowania własnych poglądów, chociaż będzie ich oczywiście więcej dla osób
uznających wagę sumienia w pracy służącej ochronie zdrowia i życia. Dobrze byłoby, gdyby
książka tak bardzo poświęcona dylematom środowiska farmaceutycznego znalazła się
w naszych biblioteczkach, również tych w aptece.
Książka została wydana w roku 2015 w serii bioEtyka przez wydawnictwo
Św. Stanisława BM w Krakowie (strona internetowa www.stanislawbm.pl, cena 29,90 zł).
Prof. dr hab.
Małgorzata Sznitowska
Kierownik Katedry
i Zakładu Farmacji Stosowanej
Gdański Uniwersytet Medyczny
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