nr 2/106 kwiecień - czerwiec 2017
Biuletyn ukazuje się od kwietnia 1997 r.
nakład 700 egzemplarzy
ISSN 1429-4451

U S TAW Y
U S TAW Y
U S TAW Y
U S TAW Y

Wydawca: OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W OLSZTYNIE
Siedziba: ul. Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
www.olsztyn.oia.org.pl
tel.: (89) 534-06-81; (89) 521-27-80
fax: (89) 523-73-90
konta bankowe: Bank PEKAO S.A.: 78 1240 5598 1111 0000 5023 7007
Bank Zachodni WBK S.A.: 77 1090 2718 0000 0006 7402 3790

Godziny pracy biura:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:30-15:00
Wtorek: 7:30-17:30
Dyżury:
prezesa/prezydium rady:
Wtorek: 15:30-16:30
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
Trzeci wtorek miesiąca: 16:00-17:30
Konsultacje prawne:
Wtorek 14:00-17:00

prof. dr hab.n.farm. Adam Buciński
mgr farm. Roman Grzechnik
mgr farm. Andrzej Kuciński
mgr farm. Lucyna Łazowska
mgr farm. Katarzyna Martyniuk
mgr farm. Paweł Martyniuk
mgr farm. Konrad Okurowski
mgr farm. Marlena Sadowska

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Opracowanie graﬁczne, korekta i wydruk: Oldruk, ul. Wyzwolenia 15/1, 10-105 Olsztyn, www.oldruk.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń oraz nadesłanych materiałów.
Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Słowo Prezesa……………………………………………………………..........................................................2
Wieści z Izb Aptekarskich…………………………………………………………............................................4
- Z posiedzeń Rady OIA w Olsztynie…………………………………………………...................................4
- Zmiany prawne.………….......................................................................………….........................8
- Nowy sposób naliczania stażu pracy osoby ubiegającej się o zaświadczenie o rękojmi
należytego prowadzenia apteki........................................................................................... 12
Przeszłość a teraźniejszość……………………………………………………………...................................…15
- Stosowanie Witaminy K u noworodków.……………....................................................…….15
Po pracy........................……………………………………………………………...................................…18
- II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w ra ingu - sprawozdanie..…....................................….18
- VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy....................................................................…….19

1

Szanowni Państwo; Aptekarze Warmii i Mazur.

Prezes Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej

Roman Jan Grzechnik

Zmiany legislacyjne, które weszły w życie 26 czerwca znane pod nazwą: apteka
dla aptekarza/ pacjenta, to dla środowiska aptekarskiego nie koniec, ale początek
dalszych intensywnych działań. Takich zmian nasze środowisko oczekiwało od chwili
powstania samorządu aptekarskiego. No i mamy to… Pamiętajmy jednak, że nie
budujemy tego rynku od początku, tylko próbujemy go zmieniać w trakcie, gdy podążał
on już dosyć szybko w inną stronę. Pamiętamy też, jaka batalia musiała przetoczyć się
przez Polskę w celu zmian kilku zapisów w prawie; jak samorząd aptekarski musiał na
każdym kroku odpierać nieprawdziwe zarzuty dotyczące skutków tych nowych
rozwiązań. Wszędzie gdzie tylko była możliwość - na etapie prac i głosowania w Sejmie,
następnie w Senacie i kończące proces legislacyjny podpisanie nowelizacji ustawy
przez Prezydenta RP - wszędzie przeciwnicy tych rozwiązań głośno próbowali
zablokować zmiany. Minęło trochę czasu i jak dziś wygląda krajobraz po bitwie? Jakie
działania musimy podjąć natychmiast, a jakie działania zaplanować do realizacji
w dalszej perspektywie, aby te zapisy, które weszły w życie miały czas zaowocować
i aby nie zostały zdyskredytowane przez przeciwników takich rozwiązań?
Myślę że jednym z rozsądniejszych rozwiązań jest pomysł, który proponuje lider
Ruchu Aptekarzy Polskich: (RAP jest nam znana z tego że aktywnie włączyła się
w proces zmian prawa farmaceutycznego. A lider mgr farm Marcin Wiśniewski stał się
osobą znaną w środowisku farmaceutycznym.) powołanie Związku Aptekarzy
Pracodawców Polskich Aptek. Takiej organizacji aptekarze do tej pory nie mieli.
Inspiracją dla nowego aptekarskiego ładu mają być rynki aptekarskie już dawno
ułożone po aptekarsku. Są to rynki głównych państw unijnych tj. Niemiec, Francji,
Hiszpanii czy Włoch. Tam właśnie oprócz Izb aptekarskich, które mają swoje zadania
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ustawowe do wykonania działają również z powodzeniem organizacje reprezentujące
aptekarzy właścicieli aptek. Ich zadaniem jest organizowanie większych możliwości
biznesowych dla swoich członków. Jest to również miejsce dla szeregu innych pomysłów
biznesowych które powinny być realizowane przez aptekarzy. Wspólne grupy
zakupowe , znalezienie swojego miejsca w hurcie i wielu innych. Jest to czas bardzo
dobry na takie działania. A te działanie są niezbędne aby zbudować jak najszybciej
niezależność biznesową na rynku. Ponieważ ona może być potrzebna w czasach gdy nie
będzie dla aptekarzy dobrych warunków zewnętrznych, a trzeba będzie walczyć o rynek
i pacjenta.
Pragnę Państwu przypomnieć, że samorząd aptekarski pracuje również
intensywnie nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego w kwes i ucywilizowania
runku leków w obrocie pozaaptecznym, ustawą o zawodzie, opieką farmaceutyczną
oraz nad wdrożeniem ustawy dotyczącej fałszywych leków oraz powołania NMVO
i wynikających z tego obowiązków dla aptek.
Na zakończenie chciałbym Państwa poinformować o organizacji spotkania
aptekarzy z przedstawicielami Olsztyńskiego Oddziału NFZ. Spotkanie to będzie miało
na celu przybliżenie i omówienie nowych zasad kontroli refundacji. Zmiany wynikają
z wewnętrznych zarządzeń NFZ spowodowanych pionizacją instytucji kontrolnych
w NFZ i ujednolicenia procedur kontrolnych w całej Polsce.
Drodzy Farmaceuci: wakacje w trakcie; część z nas już odpoczęła a część planuje
swój wolny czas; życzę Wam spokojnych, ciekawych i satysfakcjonujących urlopów
i wielu mile spędzonych chwil z bliskimi.
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Z POSIEDZEŃ RADY OIA W OLSZTYNIE
Posiedzenie ORA w dniu 21.02.2017 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie

ź

„Dr Max” przy al. Piłsudskiego 50 w Olsztynie (właściciel Max- Pharma sp. z o. o. z siedzibą
w Katowicach) dla Pani mgr farm. Marii Dubaniewicz na jej wniosek.
Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie

ź

„Aqua” przy ul. Jana Pawła II 9/7 w Ostródzie (właściciel Max- Pharma sp. z o. o. z siedzibą
w Katowicach) dla Pani mgr farm. Marty Iwaniuk na Jej wniosek.
Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie

ź

„Vitaminka 2” przy ul. Mickiewicza 5 w Kwidzynie (właściciele Iwona Tuszakowska Mariusz
Tuszakowski s. c. zmieniają spółkę na komandytową) dla Pana mgr farm. Piotra Małeckiego
na Jego wniosek.

SPRAWY FINANSOWE
- Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków
ﬁnansowych w związku z udziałem członków OIA w Olsztynie w I Pucharze Polski
Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim organizowanym przez Śląską Okręgową Izbę
Aptekarską

SPRAWY BIEŻĄCE
zapoznano się z prośbą Pani magister farmacji o zgodę na pozostanie członkiem OIA
w Gdańsku, pomimo że wykonuje zawód na terenie naszej Izby w Lidzbarku Warmińskim
(w świetle przepisów, należy być członkiem tej Okręgowej Izby Aptekarskiej na terenie
której wykonuje się zawód farmaceuty) .
ź pozytywnie rozpatrzono prośbę o umieszczenie na stronie Izby informacji o ogólnopolskim
sympozjum rekolekcyjnym dla pracowników służby zdrowia „Leczenie w ginekologii
a nauka Kościoła katolickiego” organizowanej przez Stowarzyszenie Farmaceutów
Katolickich Polski
ź otrzymaliśmy informację z Naczelnej Rady Aptekarskiej o terminie składania wniosków
o przyznanie medali i odznaczeń państwowych , które należy złożyć do 24.03.2017 r.
ź mgr farm. Łukasz Puchała poinformował, że 8 kwietnia będzie zorganizowana konferencja
naukowa o leczeniu m.in. boreliozy, a w czwartek 16.03.2017 r. odbędzie się kolejne
ź
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ź

spotkanie ﬁlmowe w kinie Awangarda
członkowie Rady spotkali się z przedstawicielem tzw. opieki prawnej Lex Secure, która w
ramach abonamentu (ok. 1080 zł miesięcznie) oferuje dla członków Izby świadczenie usługi
asysty prawnej

Posiedzenie ORA w dniu 18.04.2017 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
ź

Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie
„Apteki Arnika” przy ul. Świtycz-Widackiej 3 A w Olsztynie (właściciel WACIS sp. z o. o.
z siedzibą w Olsztynie).

ź

Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie
„Apteka Nowa” przy ul. Kościuszki 13 w Reszlu (właściciele: Apteka Nowa Sp. z o. o. z siedzibą
w Korszach).

ź

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki
o nazwie „Apteki Arnika” przy ul. Jarockiej 86 w Olsztynie (właściciel PREFARM sp. z o. o.
z siedzibą w Olsztynie) dla Pani mgr farm. Joanny Ciunel na Jej wniosek.

ź

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki
o nazwie „Ania” przy ul. Wojska Polskiego 22c w Mrągowie (właściciel PREFARM sp. z o. o.
z siedzibą w Olsztynie).

SPRAWY BIEŻĄCE
Rada jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia Prawa wykonywania zawodu
dla:
a) mgr farm. Radosława Włodzimierza Jaskólskieg
b) mgr farm. Wojciecha Masłowskiego
c) mgr farm. Natalii Michalskiej
d) mgr farm. Adriana Zielińskiego
e) mgr farm. Pauliny Katarzyny Łazickiej
ź mgr farm. Łukasz Puchała poinformował, że w maju odbędzie się kolejna konferencja
szkoleniowa z opieki farmaceutycznej oraz kolejny Aptekarski wieczór ﬁlmowy
ź Prezes ORA otrzymał zaproszenie na XVII Zjazd Sprawozdawczy Izby Inżynierów
Budownictwa
ź
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Posiedzenie ORA w dniu 16.05.2017 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pani mgr farm. Katarzyny Ciastoń-Dudek o wydanie

ź

rękojmi należytego prowadzenia nowej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka NOVA”
w Iławie, ul. Kopernika 3/4 (właściciel NOVA-SD sp. z o. o. z siedzibą w Iławie)
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pana mgr farm. Andrzeja Galek o wydanie rękojmi

ź

należytego prowadzenia nowej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka NOVA” w Iławie,
ul. Wiejska 5 (właściciel NOVA-SD sp. z o. o. z siedzibą w Iławie).
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pani mgr farm. Jowity Miszczak - Bader o wydanie

ź

rękojmi należytego prowadzenia nowej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteki Arnika”
w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 22 c (właściciel Prefarm 2 sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie).
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pani mgr farm. Aldony Wengler o wydanie rękojmi

ź

należytego prowadzenia nowej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Rumianek”
w Bisztynku, ul. Kościuszki 4 (właściciel 2M sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim).
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pani mgr farm. Magdaleny Rozumowicz o wydanie

ź

rękojmi należytego prowadzenia nowej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka
Rumianek” w Sępopolu, ul. Bolesława Prusa 6 a (właściciel 2M sp. z o. o. z siedzibą
w Lidzbarku Warmińskim).
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pani mgr farm. Beaty Pawlickiej o wydanie rękojmi

ź

należytego prowadzenia nowej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka abc” w Olsztynie,
ul. Hanki Sawickiej 1 (właściciel „Apteka Wildecka” sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu).
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pana mgr farm. Piotra Małeckiego o wydanie rękojmi

ź

należytego prowadzenia nowej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Drive”
w Chojnicach, ul. Modra 4 (właściciel „Apteka Drive” sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni).
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pani mgr farm. Aleksandry Ogrodnik o wydanie

ź

rękojmi należytego prowadzenia nowej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Gemini”
w Ostródzie, ul. Wojska Polskiego 5 (właściciel Gemini).
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pani mgr farm. Ewy Biernat o wydanie rękojmi

ź

należytego prowadzenia nowej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Gemini”
w Kętrzynie, ul. Szkolna 1 a (właściciel Gemini).
Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pani mgr farm. Anny Maziejuk o wydanie rękojmi

ź

należytego prowadzenia nowej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Gemini”
w Zielonej Górze, ul. Podgórna 43 d (właściciel Gemini Pharm sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni).
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SPRAWY FINANSOWE
- Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę o przeznaczeniu kwoty 1100 zł na sﬁnansowanie
kosztów związanych z udziałem 3-osobowej załogi złożonej z członków OIA w Olsztynie
reprezentujących Izbę w II Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Ra ingu, które odbędą
się 19-21 maja w Krakowie

SPRAWY RÓŻNE
- Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie stwierdzenia Prawa wykonywania
zawodu dla Pani mgr farm. Doroty Mazur
- Zastanawiano się, jak adnotować w dokumentach Prawa wykonywania zawodu,
zmienione numery „praw zawodowych”, które uniﬁkowano według jednakowego
schematu dla całego kraju. Prawdopodobnie w miejscu „adnotacje urzędowe” będzie
dokonywać się wpisu nowego numeru
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Zmiany prawne
W ostatnim czasie kilka aktów prawnych zostało
znowelizowanych. Wśród nich należy wymienić:
- ustawę Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2017 poz. 1015),
- ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1200),
- rozporządzenie w sprawie dawnych gromadzonych przez
apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi

mgr farm.

Konrad Okurowski

Zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 1058).

1 czerwca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie danych
gromadzonych przez apteki i przekazywanych do NFZ. W poprzednim biuletynie nie pisaliśmy
na ten temat ponieważ dostępny był jedynie styczniowy projekt rozporządzenia, a termin
wejścia w życie nie był określony. Jak zwykle zostaliśmy zaskoczeni publikacją rozporządzenia
na kilka dni (26 maja) przed wejściem przepisów w życie (1 czerwca). Najwięcej zmian dotyczy
raportowania receptury. Od 16 czerwca wraz z raportem refundacyjnym będą przekazywane
następujące dane:
data i godzina przyjęcia recepty do realizacji oraz wydania

ź

zleconych preparatów, a w przypadku leku recepturowego
data i godzina jego wykonania, [wymaga to ręcznego

Świadczeniodawca
Pacjent

Oddział NFZ

Uprawnienia
dodatkowa

dostosowania danych z programu do tych

PESEL
Rp

Odpłatność

z rewersu recepty]
dane dotyczące osoby, która zrealizowała receptę (numer

ź

PWZ - farmaceuci lub PESEL - technicy farmaceutyczni),
[trzeba uzupełnić dane w kartach pracowników
i dostosować do danych z rewersu recepty]
dane dotyczące osoby, która wykonała lek recepturowy

ź

(jw.)
w przypadku pacjenta bez numeru PESEL - data urodzenia,

ź

[możliwe problemy przy karcie EKUZ; trzeba opisać na
rewersie i wprowadzić do systemu aptecznego]
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Data wystawienia:

Dane i podpis lekarza

Dtata realizacji „od dnia”:
Dane podmiotu drukującego

ź

identyﬁkator składowych leku recepturowego (leku gotowego, surowca
farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego),

ź

kod postaci leku recepturowego,

ź

ilość leku,

ź

wartość bru o poszczególnych składników (jw.).

ź

części składowe leku recepturowego powinny być sprawozdane w odpowiednich
jednostkach miary:
a) leki gotowe w opakowaniach [op] lub gramach [g];
b) surowce recepturowe w gramach [g] mililitrach [ml] lub na sztuki [szt],
c) opakowania bezpośrednie na sztuki [szt];

ź

kod EAN/GTIN dla każdej pozycji leku recepturowego, która go posiada
Obecnie wszystkie surowce farmaceutyczne muszą posiadać osobne, dla każdego

producenta i gramatury, karty towarowe uzupełnione o właściwe ww. jednostki miary.
W KWESTII SPRAWOZDAWCZOŚCI WARTO RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ O WYGAŚNIĘCIU UMÓW 98
W związku z wygaśnięciem umów na wypisywanie recept przez lekarzy z dniem 31 grudnia
2016r. od 1 stycznia w przypadku recept wypisywanych z adnotacją dla siebie lub dla rodziny nie
należy przekazywać do NFZ numeru umowy 98. W zależności skąd dana recepta pochodzi do
systemu aptecznego wprowadza się ponownie numer PWZ lub REGON praktyki lekarskiej czy
gabinetu. Sama obecności numeru umowy na recepcie nie czynie jej wystawionej wadliwie.
Warto wiedzieć, że taka recepta jeżeli nie jest wystawiona w ramach prowadzonej działalności
(gabinet, praktyka, gdzie wymagany jest Regon i jego kod kreskowy) może nie mieć kodu
kreskowego w polu świadczeniodawcy.
25 czerwca br. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne
zwana małym moratorium. Wyłączono możliwość stosowania przepisów Kodeksu spółek
handlowych w zakresie sukcesji zezwolenia na nowy podmiot. Z kolei art. 99 ust. 4 otrzymał
brzmienie, zgodnie z którym prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej posiadają wyłączenie:
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- farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą,
- spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem jest działalność gospodarcza
polegająca wyłączenie na prowadzeniu apteki, i w której wspólnikami są wyłączenie
farmaceuci posiadający PWZ.
Oczywiście zezwolenia wydane przed tą datą zachowują ważność.
Dodane zostały przepisy ograniczające koncentrację na rynku aptecznym. Oprócz już
istniejącego ograniczenia 1% na terenie danego województwa wprowadzono ograniczenie
ilości aptek prowadzonych w ramach jednego podmiotu do 4. Dotyczy to również partnerów
i wspólników w różnych spółkach czy grupach kapitałowych.
Zdeﬁniowano także kryteria geograﬁczne i demograﬁczne. Na nową aptekę musi przypadać co
najmniej 3000 mieszkańców, a odległość od najbliższej funkcjonującej apteki wynosi co
najmniej 500 metrów liczone w linii prostej od drzwi wejściowych. Odstępstwem od powyższej
reguły jest odległość 1000 metrów lub przypadek odkupienia apteki już istniejącej. Co więcej
Minister Zdrowia może ze względu na interes pacjentów wyrazić zgodę na wydanie zezwolenia
z pominięciem kryterium 500 m i 3000 mieszkańców.
23 lipca br. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
ﬁnansowanej ze środków publicznych. Wprowadza ona m.in.
- zmianę kategorii dostępności produktów leczniczych stosowanych w antykoncepcji na
wydawane z przepisu lekarza (EllaOne),
- możliwość wydania zgody na refundację leku sprowadzanego w ramach importu docelowego
także w przypadku leku niedostępnego w obrocie na terytorium RP [obecnie odpowiedniki
leków zarejestrowanych w Polsce nie otrzymywały zezwolenia],
- w art. 96a ust. 1 pkt lit. d zmieniono wymóg podania daty urodzenia lub wieku, kiedy pacjent
nie posiada peselu na samą datę urodzenia, kiedy nie można jej ustalić na podstawie innych
danych zmieszczonych na recepcie.
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Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

opracował:
mgr farm.

Konrad Okurowski
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NOWY SPOSÓB NALICZANIA
STAŻU PRACY OSOBY
UBIEGAJĄCEJ
SIĘ O ZAŚWIADCZENIE
O RĘKOJMI
NALEŻYTEGO
PROWADZENIA APTEKI.
W związku z niedawnym wydaniem prze Naczelną Izbę Aptekarską zaleceń co do
sposobu naliczania stażu pracy niezbędnego do ubiegania się o udzielenie rękojmi
należytego prowadzenia apteki, przekazujemy do wiadomości niniejsze pismo.
Zobowiązuje ono organa rady do weryﬁkowania faktycznego stażu pracy
i będzie wymagało sprawdzania dokumentów go poświadczających.
Przekazujemy informację w celu umożliwienia przygotowania się potencjalnym
kandydatom i zgromadzenia niezbędnych dokumentów.
Dotychczas kryteria wydawania zaświadczeń o rękojmi różniły się
w poszczególnych Okręgowych Izbach - bieżące regulacje są początkiem ujednolicenia
zasad nabywania uprawnień do pełnienia stanowiska Kierownika Apteki.
Zachęcamy do kontaktowania się z Radą Aptekarską w sytuacji, kiedy pojawią
się wątpliwości interpretacyjne.
mgr farm.
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Łukasz Puchała
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Stosowanie Witaminy K u noworodków.
Rozmowa z lekarzem pediatrą
Barbarą Malisz-Ro ke – specjalistą
p r a c u j ą c ą w j e d n e j
z Olsztyńskich przychodni, która od
wielu lat, z wielka pasją, zajmuje się
leczeniem małych pacjentów.
Lekarz pediatra Barbara Malisz-Ro ke i mgr farm. Łukasz Puchała

Łukasz Puchała [ŁP]: Pani

Zgodnie z zaleceniami Polskiego

d o k t o r, p o r o z m a w i a j m y

Towarzystwa Neonatologicznego (czerwiec 2016

o stosowaniu Wit K u dzieci. Od roku

r.), a także z aktualnymi (październik 2016 r.)

obowiązują nowe zalecenia

zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie

dotyczące jej stosowania

p e d i a t r i i o r a z P o l s k i e g o To w a r z y s t w a

u noworodków. W Aptekach mamy

Pediatrycznego (PTP), którzy rekomendują jako

bardzo dużo suplementów

podstawową metodę zapobiegania VKDB

z a w i e r a j ą c y c h w i t a m i n y,

(Krwawienie z niedoboru witaminy K) podanie

przygotowane także z myślą

jednorazowej dawki witaminy K1 i.m. w ciągu

o suplementacji dzieci. Chciałbym

pierwszych 6 godzin po urodzeniu każdemu

p o p ro s i ć o ws ka zó w k i d o i c h

noworodkowi (dawka 1mg i.m. u urodzonych

stosowania.

w ﬁzjologicznym terminie), bez konieczności

Barbara Malisz - Ro ke [BM-

dodatkowej suplementacji witaminy K p.o..

R]: Najważniejszym elementem

Proﬁlaktykę p.o. zalecono jedynie w wyjątkowych

nowych zaleceń jest nastawienie na

przypadkach (odmowa zgody rodzica na podanie

podanie domięśniowe odpowiedniej

w i ta m i ny K i . m . l u b p r ze c i w ws ka za n i a ) ,

ilości witaminy K1, ze względu na

proponując u dzieci karmionych piersią jeden

łatwość podania i unikanie ryzyka

z dwóch zalecanych przez ESPGHAN schematów

nieprzestrzegania zaleceń przez

dawkowania. Zalecono również, aby neonatolodzy

rodziców dziecka.
Zdaję sobie sprawę, że
podawanie domięśniowe jako

wpisywali do książeczki zdrowia dziecka konkretną
dawkę witaminy K i drogę jej podania (i.m. lub p.o.)
(www.mp.pl).
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standardowe postępowanie rozpoczęto niedawno - na przestrzeni ostatniego roku. Warto
zwrócić uwagę na nowy sposób postępowania i wynikające z tego następstwa. Do tej pory
podawano tą witaminę doustnie, często łącznie z witaminą D, stosując preparaty dostępne
bez recepty. Po wprowadzeni nowych zaleceń, dotychczasowe metody postępowania tracą
sens
[ŁP]: Co poradziłaby Pani nam aptekarzom, abyśmy mogli doradzić odpowiedni sposób
postęowania lub wybrali odpowiedni preparat?
[BM-R]: Najważniejsze jest stwierdzenie, czy dziecko otrzymało witaminę K
domięśniowo zgodnie z zaleceniem. Rodzice mogą tego nie wiedzieć, te informacje znajdują
się w dokumentacji medycznej i to lekarz prowadzący podejmuje decyzję
o konieczności wdrożenia suplementacji doustnej. Ta decyzja nie powinna być podejmowana
arbitralnie w Aptece.
Jeśli więc pediatra lub neonatolog nie zaleci wyraźnie stosowania preparatów z wit. K,
nie ma potrzeby stosowania dodatkowej suplementacji.
W pewnych sytuacjach, kiedy nie można podać preparatu domięśniowego (gdy matka
nie wyraża zgody lub istnieją przeciwwskazania medyczne) należy podawać wit. K doustnie.
Inicjatywa ta nie powinna jednak wychodzić ze strony aptekarza ale lekarza.
[ŁP]: Jak w Pani opinii, powinna wyglądać pomoc aptekarza w stosunku do mamy
poszukującej preparatu witaminy K?
[BM-R]: Należy dowiedzieć się czy witamina K została zalecona przez lekarza. Jeśli
dziecko otrzymało dawkę domięśniową, suplementacja doustna jest niepotrzebna,
a może być szkodliwa. Kryje się tu pewna pułapka związana ze stosowaniem preparatów
wielowitaminowych. Niewłaściwe będzie polecanie samodzielnie np. preparatów Wit D+K w
sytuacji gdy pacjent, w tym wypadku Mama, poszukuje preparatu wit. D dla dziecka.
[ŁP]: Powinny to być preparaty zawierające jedynie witaminę K, czy może ona
występować w połączeniach np. z witaminą D ??
[BM-R]: Stosowanie proﬁlaktyczne witaminy D to temat na osobną rozmowę, Podanie
dwóch witamin w jednym preparacie nie stanowi problemu, pod warunkiem, że zawiera
odpowiednie dawki oraz istnieją wskazania do stosowania takiego preparatu. Jeśli dziecko
otrzymało po urodzeniu wit. K domięśniowo, a jest to obecnie postepowanie standardowe,
nie ma potrzeby stosowania takiego połączenia.
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[ŁP]: Czy budzi Pani wątpliwości

W Polsce aktualnie j edynymi

stosowanie preparatów mających status

preparatami do stosowania pozajelitowo

“suplement diety”? Szeroka dostępność

u noworodków i niemowląt są

ta k i c h p ro d u któw, ta k że w o b ro c i e

wprowadzone czasowo do obrotu decyzją

pozaaptecznym, może być przyczyną

Ministra Zdrowia (z dnia 8.10.2010 r.,

stosowania bez żadnej kontroli.

przedłużoną na kolejny okres w dniu

[BM-R]: Uważam, że najlepszym

28.09.2016 r.) preparaty Konakion MM

sposobem pozyskiwania witamin jest

(2 mg/0,2 ml) i Konakion Prima Infanzia

pokarm. Doustne preparaty witaminy K

(2 mg/0,2 ml). Są one zarejestrowane

powinny być stosowane tylko w wyjątkowych

w wielu krajach europejskich i można je

sytuacjach, na wyraźne polecenie lekarza.

podawać także doustnie (do opakowania

Podobne stanowisko przedstawia Polskie

dołączony jest specjalny dozownik

Towarzystwo Neonatologiczne.

umożliwiający bezpieczne podanie leku

[ŁP]:Chciałbym rozwinąć ważny
problem zróżnicowania form dostępnych

bezpośrednio do jamy ustnej dziecka).
Powszechnie stosowany

preparatów witaminy K. Jest to szczególnie

w przeszłości preparat Vitacon (1 mg/0,5

istotne w przypadku postaci pozajelitowych,

ml) został wycofany z produkcji z powodu

czasami podawanych doustnie. Część z nich

zawartości Cremophoru EL i alkoholu

nie nadaje się do podawania dzieciom.

benzylowego. Substancje te, zgodnie

Te informacje będą szczególnie ważne

z wytycznymi Unii Europejskiej, nie są

dla farmaceutów przygotowujących przetargi

dopuszczone do stosowania

na leki w szpitalach z oddziałami

u noworodków i wcześniaków. Pozostający

położniczymi.

w sprzedaży Vitacon (10 mg/1 ml) również

[BM-R]: Liczę na pomoc aptekarzy
w tej sprawie.

zawiera wymienione substancje i to
w jeszcze większej dawce niż Vitacon

[ŁP]: Dziękuję za rozmowę.

(1 mg /0,5 ml), więc nie może być
stosowany zamiennie. Zgodnie z opinią

mgr farm.

Łukasz Puchała

Instytutu Leków nie można go stosować
u dzieci <2. roku życia. (www.mp.pl)
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II Mistrzostwa Polski Farmaceutów
w raftingu - sprawozdanie
Za nami udany występ reprezentacji OIA
w Olsztynie w II Mistrzostwach Polski Farmaceutów
w ra i n g u : w d n i a c h 1 9 - 2 1 m a j a 2 0 1 7 ro k u
w podkrakowskim olimpijskim ośrodku treningowym
Kolna, Krakowska OIA zorganizowała kolejną edycję
imprezy sportowej, która poprzednio przyciągnęła
uczestników z całej Polski. Nasza drużyna w składzie
Janusz Łazarczuk, Marcin Olszewski pod przewodnictwem prezesa Romana Grzechnika
(wsparcia drużynie udzielił Cezary Duliasz z Krakowa) wzięła udział w zawodach broniąc tym
razem medalowej pozycji z poprzedniego roku.Bardzo dobrze zorganizowane zawody
przyciągnęły znaczną liczbę uczestników i obserwatorów, dla których przygotowane liczne
atrakcje na brzegu, dzięki czemu ani dzieci ani dorośli nie mieli okazji się nudzić. Zawody
odbywały się na bardzo wysokim poziomie sportowym - jak relacjonują uczestnicy o klasyﬁkacji decydowały dziesiąte części sekund!! Ogromna wola walki i determinacja
zawodników, pozwoliła poprawić zeszłoroczny wynik i w klasyﬁkacji generalnej ekipa
olsztyńska zajęła drugie miejsce - gratulujemy! Zapraszamy na przyszłoroczne zawody - osoby
zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w zawodach już teraz, będziemy o Was pamiętać
w momencie zgłoszenia załóg. Rada Aptekarska partycypuje w kosztach uczestnictwa, dzięki
czemu każdy z członków Izby, jeśli tylko chce, może wziąć udział w zawodach i reprezentować
nas na poziomie krajowym. Przede wszystkim jednak
jest to wspaniałą zabawa i możliwość spotkania się z
przyjaznym ludźmi z innych regionów, prywatnych
rozmów z działaczami NIA i przeżycia
niepowtarzalnego doświadczenia. Zapraszamy do
udziału - w przyszłym roku powtórna walka o złoto!

mgr farm.

Łukasz Puchała
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Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie ma przyjemność zaprosić Państwa
w dniach 07.09-09.09.2017 na VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbędą
się, w Ośrodku Wypoczynkowym Łabędzi Ostrów w Pięknej Górze koło Giżycka, nad
malowniczym jeziorem Kisajno. Przewidujemy start ponad 30 jachtów.
Gorąco zachęcamy wszystkie Okręgowe Izby Aptekarskie do wystawienia swoich załóg.
Każdy jacht powinien posiadać obsadę w liczbie od 4 do 6 osób. Na każdym jachcie wymagana
jest obecność co najmniej 2 aptekarzy, jeden z tych aptekarzy musi posiadać uprawnienia
(patent żeglarski).
Startujemy i walczymy w trzech kategoriach:
- o puchar Prezesa NRA ,
- o puchar Prezesa OIA w Olsztynie
- statuetkę najlepszego Sternika (Skipera) regat.
Dodatkowo przydzielamy inne nagrody takie jak:
- dla najlepszego nawigatora regat
- dla najmłodszego uczestnika regat
- oraz oczywiście nagrodę Fair Play.
Przewidujemy również okolicznościowe wyróżnienia:
- dla najbardziej farmaceutycznej załogi - dla najbardziej roztańczonej załogi
W tym roku dopuszczamy do rywalizacji poza klasyﬁkacją główną załogi ﬁrm
farmaceutycznych oraz studentów farmacji. Załogi te będą sklasyﬁkowane w swojej kategorii.
Uczestnictwa załóg ﬁrm farmaceutycznych oraz studentów farmacji w regatach zostały
określone w regulaminie regat na zasadach określonych przez organizatora.
Koszty pobytu pokrywa każdy uczestnik indywidulanie. Zachęcamy wszystkie Izby
Aptekarskie do wsparcia pobytu swoich żeglarzy w czasie regat (np: w sprawie czarteru
jachtów). W tym roku dodatkową atrakcją, a zarazem szkoleniem będą pokazy ratownictwa
wodnego. Zapraszamy do udziału w regatach wszystkich żeglarzy aptekarzy, sympatyków
żeglarstwa oraz sympatyków aptekarstwa. Zapraszamy do wspólnej zabawy i śpiewania szant
do białego rana.
Dla kibiców i sympatyków zostanie zorganizowany specjalny statek, który umożliwi
Państwu obserwację regat z bliskiej odległości.
Szczegółowe koszty pobytu uczestników zostaną opublikowane na stronie
internetowej naszej izby oraz na stronie naszego Klubu Żeglarskiego " APTEKARZ ".
Prezes OIA Olsztyn
Komandor KLUBU ŻEGLARSKIEGO
„APTEKARZ”

Roman Jan Grzechnik
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REGULAMIN VI ŻEGLARSKICH
MISTRZOSTW POLSKI APTEKARZY
07 - 09 września 2017 r.
Regaty zostaną rozegrane według Przepisów Związku Żeglarstwa.
Na jednej łódce obowiązek uczestnictwa co najmniej 2 farmaceutów.
( Nie dotyczy ﬁrm farmaceutycznych i studentów )
ź Sternikiem musi być farmaceuta z uprawnieniami żeglarskimi.
( Nie dotyczy ﬁrm farmaceutycznych i studentów)
ź Sternik musi posiadać ważne uprawnienia żeglarskie
ź Każda łódka reprezentuje określoną Okręgową Izbę Aptekarską, ﬁrmę
farmaceutyczną, uczelnię lub organizację studencką .
ź Obowiązek posiadania bandery reprezentującej określoną Izbę Aptekarską , ﬁrmę
farmaceutyczną uczelnię lub organizację studencką. ( Format A 3 )
ź Załoga musi składać się co najmniej z 4 osób.
ź Każda załoga musi złożyć deklarację uczestnictwa w regatach wraz z podpisami
członków załogi.
ź

ź

ź Startujemy w kilku kategoriach, tj.:
- Całokształt Regat ( wszystkie biegi razem ) – o puchar Prezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej oraz tytuł najlepszego skipera Regat.
- Bieg Długi – o puchar Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie oraz tytuł
najlepszego nawigatora Regat.
- o statuetkę najmłodszego uczestnika regat
- o statuetkę Fair Play.
ź
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Firmy farmaceutyczne zostaną sklasyﬁkowane w odrębnej klasyﬁkacji ﬁrm
farmaceutycznych studenci w klasyﬁkacji Izb aptekarskich.

www.olsztyn.oia.org.pl

