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mgr farm. ALINA GÓRECKA
Prezes Wielkopolskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej Lipiec i sierpień to dwa letnie miesiące, które zawsze kojarzą się z wakacjami. 
Tymi wyczekiwanymi przez długie jesienno-zimowe szare dni. Przyroda w pełnym 
rozkwicie, długie dni, ciepłe wieczory, dużo słońca. Czas wakacji to smakowanie 

lepszej strony życia, czas spędzony z bliskimi, kiedy troszeczkę zwalniamy. To czas 
podróży i zachwytu nad pięknem i różnorodnością otaczającego nas świata. Czy to, 
że jesteśmy farmaceutami, ma wpływ na to, jak odbieramy otaczającą nas przyrodę?

Czy w wyniosłej dziewannie widzimy tylko piękny okaz kwiatu polnego, czy też roślinę 
leczniczą? Czy zachwycamy się kształtem i barwą kwiatów, łąk i ogrodów, czy jednak 
przede wszystkim widzimy zioła przydatne w domowej apteczce albo niebezpieczne 
rośliny o własnościach trujących?

Zwiedzamy różne części Polski, chętnie wyjeżdżamy za bliższą i dalszą granicę. 
Przyglądamy się życiu innych ludzi i społeczności, szczególnie interesują nas apteki. 
Ich funkcjonowanie, wystrój, a czasem też historia. Często wielowiekowa historia.

W tym wakacyjnym numerze nie mogło zatem zabraknąć artykułów o roślinach 
leczniczych i dawnych aptekach, ale także tych współczesnych. Jedną z takich aptek 
w dalekiej Grecji prowadzi Polka, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, 
mgr farm. Krystyna Tsiurakis.

Czas wakacji to również czas na refleksję. W tym numerze zapraszamy do rozważań 
na temat sensu i potrzeby istnienia niezależnych samorządów zawodów zaufania 
publicznego w nowoczesnym i demokratycznym państwie. Czy w czasach globalizacji, 
daleko idącej liberalizacji gospodarki ciągle ma sens istnienie korporacji zawodów 
zaufania publicznego? Jaką wartością są dziś dla społeczeństwa, a jaką rolę powinny 
spełniać?

W przypadku zawodu aptekarza zastanawiamy się, w jakim kierunku rozwinie się 
ten zawód? Czy w obliczu nie zawsze korzystnych zmian na rynku detalicznym leków 
nie straci swej niezależności, czy zwiększy się jego funkcja społeczna? To pytania jak 
najbardziej aktualne ze względu na ożywioną dyskusję w mediach na temat nowej 
aktywności farmaceutów, jaką jest opieka farmaceutyczna i przygotowywany pilotaż 
tej usługi w systemie ochrony zdrowia. Uwagę naszą zwraca też procedowanie ustawy 
o zawodzie farmaceuty, gdzie poważną kwestią sporną jest problem specjalizacji. 
Środowisku farmaceutów wielkopolskich przedstawiamy naszych kolegów z Małopolski, 
którzy prowadząc własną aptekę, realizują autorski program opieki farmaceutycznej. 
Piszą zatem nowy rozdział historii aptekarstwa polskiego.

Mam nadzieję, że w tym pięknym okresie znajdziecie Państwo czas na lekturę 
„Farmacji Wielkopolskiej”. Zapraszamy.

Cieszmy się latem
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PRAWO CZY BEZPRAWIE?

Nie do zaakceptowania i nie do wykonania jest 
dla nas projekt uchwały Rady Powiatu Złotowskiego, 
dotyczącej obowiązku pełnienia dyżurów w porze 
nocnej, a także w dni świąteczne.

Nie ma podstaw prawnych do zmuszania 
kogokolwiek do pracy w interesie publicznym bez 
wynagrodzenia, nawet jeśli dotyczy to zawodów 
medycznych. Załącznik do uchwały zobowiązuje 
apteki ogólnodostępne powiatu złotowskiego 
do nocnych NIEFINANSOWANYCH dyżurów 
od godziny 22.00 do 8.00. Jest to szczególnie 
bulwersujące, gdyż narzuca się aptekarzom, jako 
jedynym przedsiębiorcom, obowiązek bezpłatnej 
pracy bez uwzględnienia kosztów dyżurów. 
Nie zgadzamy się z obowiązkiem bezpłatnego 
dyżurowania pod telefonem. Zaproponowana forma 
przypomina pracę straży pożarnej czy policji z jedną 
różnicą – w przypadku wymienionych instytucji 
dyżury te są płatne.

Dostosowanie się do uchwały wymagać będzie 
poniesienia dodatkowych, niemałych kosztów. 
W sytuacji, gdy apteki balansują na granicy 
płynności finansowej, jest to niemożliwie. 
Uwzględnić należy także brak odpowiedniej 
kadry farmaceutycznej na terenie powiatu 
złotowskiego do pełnienia takich dyżurów 
(1,5 farmaceuty na aptekę). Dyżur może przecież 
pełnić osoba z tytułem magistra farmacji, 
a nie technik farmaceutyczny. Wobec braków 
kadrowych w wymiarze 24 godzin na dobę jest 
nie do zaakceptowania. W przypadku pracownika 
jest to niezgodne z kodeksem pracy, a w firmach 
rodzinnych po prostu niemożliwe.

Dodatkowo nadmieniamy, że w małych, 
kilkutysięcznych miejscowościach, które obejmuje 
powiat złotowski, nie znajdują się punkty 
świadczący usługi medyczne w porze nocnej oraz 
niedziele i święta. Nie istnieje w związku z tym 
możliwość wygenerowania recepty lekarskiej. 
Warto również przypomnieć, że podstawowe leki 
przeciwbólowe znajdują się w niekontrolowanym 
obrocie pozaaptecznym, w tym na stacjach 
benzynowych. Jedyny punkt pomocy medycznej 
znajduje się w liczącym ponad 20 tysięcy 

mieszkańców Złotowie, oddalonym od pozostałych 
miejscowości o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
kilometrów.

Wnioskujemy też o uwzględnienie przez Radę 
Powiatu Złotowskiego przy podejmowaniu uchwały 
w sprawie dyżurów następujących zagadnień:

1. Bezpieczeństwo farmaceuty
Powiat złotowski nie jest wolny od przestępczości. 
W asortymencie apteki są leki odurzające 
i psychotropowe. Nietrudno wyobrazić sobie 
sytuację, gdy aptekarz otwierający w nocy aptekę 
zostanie zaatakowany przez osobę podającą się 
za pacjenta. Czy strażnicy miejscy będą ochraniać 
w tych godzinach farmaceutę bezpłatnie? 

2. Dostępność leków
Każdy lekarz ma swój własny, zależny 
od preferencji, praktyki, upodobań czy 
doświadczenia zestaw leków. Naturalną 
konsekwencją jest, że lokalne apteki starają 
się dostosować swój asortyment do ordynacji 
lekarskich. W Polsce nie istnieje obowiązek 
stosowania nazw międzynarodowych substancji 
czynnych.

Gdy zatem receptę wystawia lekarz z innej gminy 
na lek, którym apteka nie dysponuje i nie posiada 
zamiennika (według definicji), nie jest możliwa jej 
realizacja. Tym samym zapis uchwały powiatu jest 
martwy.

To szpital w Złotowie jako świadczeniodawca, 
który ma podpisaną umowę z NFZ, powinien 
w porze nocnej i w dniach świątecznych 
zaopatrzyć pacjenta w pierwszą dawkę leku 
w ramach realizacji świadczenia doraźnej pomocy 
lekarskiej i wystawić receptę na kolejne dawki. 
W powiecie złotowskim większość aptek jest czynna 
od godziny 8.00.Praktycznie wszystkie stosowane 
w leczeniu otwartym leki posiadają parametry 
farmakokinetyczne, pozwalające na utrzymanie 
stężenia terapeutycznego leku do godziny 8.00, 
nawet w przypadku podania pierwszej dawki 
w godzinach nocnych (do 24 godzin od podania). 

JUSTYNA BONDARCZYK-MUSIAŁ 
dr n. farm. WOJCIECH MUSIAŁ

LISTY

Publikujemy list nadesłany do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w związku 
z opiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Złotowskiego dotyczącej dyżurów aptek. 
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Potrzebna jest  
MĄDRA POLITYKA  

REFUNDACJI LEKÓW 
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Rola farmaceuty w opiece 
szpitalnej jest szczególna. 
Należy go zatem odpowiednio 
wysoko umocować 
w strukturze szpitala 
jako współdecydującego 
w tworzeniu wewnętrznej 
lekowej polityki szpitalnej – 
mówi ARTUR DE ROSIER, 
prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej Wielkopolskiej 
Izby Lekarskiej 
w Poznaniu, w rozmowie 
z „Farmacją Wielkopolską”.

EUGENIUSZ JAROSIK, „Farmacja Wielkopolska”: Dzia-
łalność samorządów zawodowych zagwarantowana jest 
konstytucyjnie. Artykuł 17 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowi, że w drodze ustawy można tworzyć 
samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące 
zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad nale-
żytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu 
publicznego i dla jego ochrony. Samorządy to zatem jeden 
z filarów demokratycznego państwa prawnego. Dlaczego 
Pana zdaniem tak ważna jest ochrona tych konstytucyjnie 
zagwarantowanych obszarów samorządności? 

ARTUR DE ROSIER: W mojej opinii niezwykle istotne 
jest tworzenie i utrzymanie działalności samorządów 
zawodowych, bowiem nie dość, że sprawują pieczę 
nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania 
publicznego, to przede wszystkim pełnią funkcję 

reprezentatywną. Któż jak nie przedstawiciele 
danego zawodu najlepiej zadbają o interesy kolegów 
po fachu? Jako przedstawiciele lekarzy i lekarzy 
dentystów w Wielkopolsce staramy się wspierać 
kolegów w różnych obszarach, które wpływają na ich 

codzienną pracę. Organizujemy wiele szkoleń, w tym 
także certyfikowanych, pomagamy w zakresie takich 
spraw, jak wejście w życie nowych zasad ochrony 

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW ZAWODÓW 
ZAUFANIA PUBLICZNEGO TO OGROMNA SIŁA, 
Z KTÓRĄ NALEŻY SIĘ LICZYĆ
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Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

danych osobowych – szkoląc i organizując konsul-
tacje, aby łatwiej było wprowadzić dokumentację 
RODO w praktykach czy podmiotach leczniczych. 
Zabieramy głos w sprawie e-recept oraz e-zwolnień. 
Pomagamy kolegom i koleżankom w ramach pomocy 
socjalnej. Interesujemy się losem zarówno młodych 
lekarzy, jak i starszych. Wielu członkom pomagamy 
odnaleźć się w zagmatwanych przepisach prawnych, 
udzielając porad prawnych. Nieustannie szukamy 
sposobu na to, by Izba jak najlepiej służyła swoim 
członkom i by docierała coraz bliżej lekarzy.
Myślę, że samorządy zawodowe są niezbędne. Poma-
gają, kształcą, wspierają. Są po to, by bronić interesów 
swoich członków. Znają najlepiej realia i potrzeby ich 
codziennej pracy, wpływ decyzji rządowych, ustaw 
i rozporządzeń na ich pracę. Są niezwykle istotnym 
głosem danej grupy zawodowej. 

Samorządy zawodów zaufania publicznego podjęły współ-
pracę zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym 
w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów 
Zaufania Publicznego. Jak ocenia Pan efekty tej współpracy? 
Czy jest ona potrzebna i dlaczego? 

Wychodzę z założenia, że współpraca jest niezbędna 
w wielu sferach działalności samorządów zawodo-
wych. Łącząc siły, można zyskać znacznie więcej 
niż w pojedynkę. Doświadczenie, wiedza fachowa 
kolegów innych izb jest nieoceniona w naszej dzia-
łalności. Wspieranie się choćby w rozmowach 
z rządzącymi, w opiniowaniu aktów prawnych, 
w obejmowaniu patronatem organizowanych przed-
sięwzięć – to wszystko jest niezbędne, nie tylko, 
by wspólnie więcej osiągnąć, lecz także by izby mogły 
sprawnie funkcjonować. Z pewnością nieustannie 
trzeba usprawniać tę współpracę i jako Prezes 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ze swojej strony dołożę 
wszelkich starań, aby była ona jak najlepsza. Współ-
praca samorządów zawodów zaufania publicznego 
to ogromna siła, z którą należy się liczyć.

Istotą wykonywania medycznego zawodu zaufania publicz-
nego jest niezależność i odpowiedzialność. Niezależność 
rozumiana między innymi jako nieuleganie naciskom poli-
tycznym i administracyjnym, ale i próbom wywierania 
wpływu na przedstawicieli tych zawodów ze strony firm 
farmaceutycznych czy organizacji reprezentujących rożne 
środowiska biznesowe. I odpowiedzialność – przede 
wszystkim zawodowa, związana z przestrzeganiem określo-
nych zasad etyczno-deontologicznych. Jako były Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zapewne ma Pan 
pełniejszy obraz swojego środowiska. Jakie problemy natury 
etycznej postrzega Pan jako najważniejsze w codziennej 
praktyce lekarza? Jakie kwestie wymagają dodatkowych 
regulacji prawnych?

Jako były Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej w odpowiedzialności zawodowej zwró-
ciłbym uwagę na te kwestie i zachowania naruszające 
zasady postępowania w zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty, których można unikać, tych które wynikają 
z własnej postawy i pośpiechu. Myślę o tak zwanym 
zachowaniu nieetycznym, czyli niegodnym zawodu. 
To te sytuacje, kiedy z przemęczenia czy braku czasu 
lekarz nie poświęci pacjentowi niezbędnego czasu, 
nie wykaże się starannością, ale też będzie po prostu 
nieuprzejmy, niedostępny i niezrozumiany. Przez 
osiem lat mojej pracy w samorządzie lekarskim 
w Wielkopolsce, gdzie przed wyborem na funkcję 
prezesa byłem Okręgowym Rzecznikiem Odpowie-
dzialności Zawodowej, kwestie dotyczące „zachowań 
nieetycznych” zawsze plasowały się na drugiej pozycji 
co do częstości w statystyce rodzaju skarg. Zmiany 
wymaga na pewno ustawa o izbach lekarskich 
w zakresie odpowiedzialności zawodowej, ale to zbyt 
szeroki i rozbudowany temat, by go tu poruszać. 

Opieka farmaceutyczna stwarza możliwość współpracy 
między lekarzem a farmaceutą dla dobra pacjenta. 
Czy lekarze są otwarci na taka współpracę? Jakie warunki 
powinny być spełnione, żeby taka współpraca była 
efektywna?

Opieka farmaceutyczna to układ trójstronny: pacjent 
– farmaceuta – lekarz. Każdy filar tego układu 
odgrywa swoją rolę, choć głównym „odbiorcą” jest 

MARZY NAM SIĘ SYSTEM REJESTRACJI 
LEKÓW WYDANYCH PACJENTOWI. 

WÓWCZAS TO WSPÓŁPRACA 
FARMACEUTA – LEKARZ UMOŻLIWI 

WSPÓLNY NADZÓR NAD REGULARNOŚCIĄ 
LECZENIA, A TAKŻE ZAPOBIEGNIE 

NADUŻYWANIU NIEKTÓRYCH LEKÓW



lipiec/sierpień 2018 www.farmacjawielkopolska.pl | 11

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

tu pacjent. Współpraca lekarza i farmaceuty, nie 
wkraczając we wzajemne kompetencje, umożliwia 
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem farmako-
terapii i nad obniżeniem kosztów leczenia, prowa-
dzenia edukacji. Marzy nam się system rejestracji 
leków wydanych pacjentowi. Wówczas to współpraca 
farmaceuta – lekarz umożliwi wspólny nadzór nad 
regularnością leczenia, a także zapobiegnie naduży-
waniu niektórych leków. I tak widzę rolę farmaceuty 
w systemie ochrony zdrowia.

Samorząd aptekarski nieustannie podkreśla, że należy 
wzmocnić pozycję farmaceuty wykonującego zawód 
w aptece szpitalnej. Czy obecny system jest w stanie 
we właściwy sposób wykorzystać ich specjalistyczną wiedzę 
i doświadczenie?

Rola farmaceuty w opiece szpitalnej jest szcze-
gólna. Należy go zatem odpowiednio wysoko 
umocować w strukturze szpitala jako współdecy-
dującego w tworzeniu wewnętrznej lekowej polityki 
szpitalnej. 

Jakie problemy z punktu widzenia polskiego pacjenta należy 
Pana zdaniem pilnie rozwiązać?

Dla pacjentów obecnie największym problemem 
są długie kolejki do specjalistów. Wielu z nich również 
nie stać na leki, które są niezbędne w codziennych 
zmaganiach z chorobą. Borykamy się z niedoborami 

kadr praktycznie na każdym szczeblu dostępności 
do ochrony zdrowia: POZ, AOS, szpitale. Z punktu 
widzenia ekonomiki, ale i wygody oraz skutecz-
ności terapii dla pacjenta należy odciążyć szpitale 
i przenieść ciężar w kierunku poradnictwa ambula-
toryjnego. I tu znów wracamy do problemu skrócenia 
kolejek.

Jak ocenia Pan obecną politykę lekową naszego państwa? 
Jakie Pana zdaniem powinny być priorytety działań państwa 
w zakresie polityki zdrowotnej, której ważnym elementem 
jest polityka lekowa?

Z punktu widzenia lekarza i pacjenta najważniej-
szym elementem polityki lekowej państwa jest 
refundacja. I nie chodzi o to, by przeznaczać coraz 
większe środki na refundację, bo w medycynie można 
„utopić” każde pieniądze, ale by stworzyć mądrą, 
tj. opartą na doświadczeniu środowisk lekarskich 
i organizacji reprezentujących pacjentów politykę 
refundacji leków. Niezbędne są zatem szerokie 
konsultacje społeczne, w których głos izb lekarskich 
jest nieodzowny.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał EUGENIUSZ JAROSIK 
„Farmacja Wielkopolska”
Zdjęcia: Eugeniusz Jarosik
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NIEZALEŻNI I SAMORZĄDNI
Samorządy zawodów zaufania publicznego – przeżytek czy 

gwarant bezpieczeństwa obywatela w liberalnej gospodarce?

mgr farm. ALINA GÓRECKA 

Często w przestrzeni 
medialnej pojawiają 
się sformułowania 
„wolny zawód”, „zawód 

zaufania publicznego”, „zawód 
regulowany”. Do dnia dzisiejszego 
nie ma legalnej definicji dla tych 
określeń. Są to zawody, których 
wykonywanie wymaga specjali-
stycznej wiedzy potwierdzonej 

certyfikatem zawodowym. 
Współcześnie do wykonywania 
wielu z nich nie wystarczą studia 
akademickie, ale niezbędne jest 
posiadanie ściśle określonego, 
certyfikowanego kształcenia 
podyplomowego, połączonego 
z praktyką zawodową, zakończo-
nego egzaminem, który uprawnia 
do ich wykonywania (na przykład 

zawody prawnicze). Każdy z tych 
zawodów można wykonywać 
wyłącznie po spełnieniu wszyst-
kich wymagań określonych 
w prawie.

Tak więc wykonujący zawód 
zaufania publicznego ma numer 
prawa wykonywania zawodu, 
ponosi odpowiedzialność karną 
i dyscyplinarną wynikająca 
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z przynależności do samorządu 
zawodowego, a przynależność 
do tego samorządu jest obliga-
toryjna. Zawód zaufania publicz-
nego wykonuje się samodzielnie 
i na własną odpowiedzialność. 
Wykonywanie takiego zawodu 
wiąże się też z wypełnianiem 
pewnej misji z nim związanej, 
przestrzeganiem zasad deon-
tologicznych oraz obowiązkiem 
zachowania tajemnicy klienta, 
z którym wykonującego zawód 
zaufania publicznego wiąże 
relacja oparta na zaufaniu.

Hipokrates twórcą 
przysięgi zawodu 
zaufania publicznego 
Pierwszymi zawodami zaufania 
publicznego w starożytności byli 
kapłani, architekci i prawnicy. 
Wszystkie te zawody dążyły 
do tworzenia korporacji. Kodeks 

Hammurabiego (1750 p.n.e.) 
wymienia zawody, które można 
uznać za wolne. To lekarz, 
sędzia i budowniczy. Kodeks 
ten określał honoraria oraz kary 
za postępowanie niezgodne 
z etosem oraz odszkodowania 
na rzecz klienta za popełnione 
błędy.

Tekst przysięgi Hipokratesa 
(460-370 p.n.e.) co do zasady 
był przysięgą zawodu zaufania 
publicznego: „(…) prawideł, 
wykładów i całej pozostałej nauki 
będę udzielał swym synom, 
synom mojego mistrza oraz 
uczniom wpisanym i związanym 
prawem lekarskim, poza tym 
nikomu innemu. Nikomu, nawet 
na żądanie, nie dam śmierciono-
śnej trucizny, ani nikomu nie będę 
jej doradzał, podobnie też nie dam 
nigdy niewieście środka poron-
nego. W czystości i niewinności 

zachowam życie swoje i sztukę 
swoją”.

H i p o k r a t e s  w s k a z u j e 
na obowiązek dzielenia się 
doświadczeniem i  wiedzą 
z adeptami oraz kolegami w sztuce 
lekarskiej, ale zastrzega, że tylko 
z nimi. Lekarz przysięga, że swoim 
działaniem nigdy nie będzie 
szkodził pacjentowi. To właśnie 
ta przysięga wraz z kodeksem etyki 
zawodowej lekarza jest źródłem 
zaufania pacjentów.

Zawód zaufania 
publicznego według 
prawa polskiego 
i europejskiego
W Polsce po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 r. rozpoczęły się 
prace nad tworzeniem prawa 
polskiego, także regulującego 
życie gospodarcze młodego 

Niezależni i samorządni
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państwa. W 1927 r. pojawiło 
się rozporządzenie prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej o prawie 
przemysłowym, w którym w art. 
2 wymienia się obszary działal-
ności, które nie są przemysłem 
w rozumieniu rozporządzenia, 

między innymi: „Apteki, labora-
toria bakteriologiczne i do celów 
diagnostyki lekarskiej, wyrób 
i sprzedaż surowic, szczepionek, 
preparatów organo-terapeutycz-
nych oraz produktów bakteryjnych 
leczniczych i zapobiegających 
chorobom, wyrób i sprzedaż 
substancji i przetworów odurza-
jących, detaliczna sprzedaż 
trucizn i środków leczniczych” 
(art. 2 pkt 14).

W powojennej Polsce pojęcie 
zawód regulowany pojawia się 
po 1989 roku. Na przykład ustawa 
z 26 kwietnia 2001 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawo-
dowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej 

do wykonywania zawodów regu-
lowanych definiuje pojęcie wyko-
nywania zawodu regulowanego 
i określa kwalifikacje do jego 
wykonywania. Ustawa stanowi, 
że wykonywanie zawodu regu-
lowanego „oznacza wykony-
wanie takiego zawodu na własny 
rachunek, na podstawie umowy 
o pracę lub innej formy zatrud-
nienia dozwolonej przez prze-
pisy obowiązujące w państwie, 
w którym zawód był, jest lub 
ma być wykonywany”. Kwalifi-
kacje do wykonywania zawodu 
regulowanego to – zgodnie z ww. 
aktem prawnym – „wymogi okre-
ślone przepisami regulacyjnymi, 
od spełnienia których uzależnione 
jest wykonywanie zawodu”.

Rada Unii Europejskiej 
i Parlament Europejski określają 
zawód regulowany w Dyrektywie 
2005/36/WE:
•  „Zawód regulowany – dzia-

łalność zawodowa lub zespół 
działalności zawodowych, 
których podjęcie, wykony-
wanie lub jeden ze sposobów 
wykonywania wymaga od osób 
posiadania specjalnych, odpo-
wiednich kwalifikacji zawo-
dowych – bezpośrednio bądź 
pośrednio, na mocy przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych”. 

•  „W szczególności używanie 
tytułu zawodowego zastrze-
żonego na mocy przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych dla osób 
posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe stanowi 
sposób wykonywania działalności 
zawodowej”.

W 2011 r. było 380 zawodów 
uznawanych w Unii Europej-
skiej za zawody regulowane 

Niezależni i samorządni

PIERWSZYMI 
ZAWODAMI ZAUFANIA 

PUBLICZNEGO W CZASACH 
STAROŻYTNYCH BYLI KAPŁANI, 

ARCHITEKCI I PRAWNICY
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(dwie trzecie zawodów wolnych 
to zawody regulowane).

W Polsce określenie zawodu 
zaufania publicznego spotykamy 
między innymi w orzeczeniu 
Trybunału Konstytucyjnego 
z 2 lipca 2007 r. w sprawie wyko-
nywania zawodu zaufania publicz-
nego. Trybunał podkreślił, że 
„wykonywanie zawodu zaufania 
publicznego określane jest dodat-
kowo normami etyki zawodowej, 
szczególną treścią ślubowania, 
tradycją korporacji  zawo-
dowej czy szczególnym charak-
terem wykształcenia wyższego 
i uzyskanej specjalizacji”. Ponadto 
Trybunał Konstytucyjny wskazał, 
że „ustawodawca ma prawo 
uzależniać prawo wykonywania 
zawodu zaufania publicznego 
od spełnienia przez zaintereso-
wanego określonych warunków 
dotyczących np. jego kwalifikacji 
zawodowych i moralnych, w tym 
wymagania cechy «nieskazitelnego 
charakteru» i «rękojmi prawidło-
wego wykonywania zawodu»”.

Izby aptekarskie 
samorządem zawodu 
zaufania publicznego 
Wykonywanie zawodu aptekarza 
zostało w prawie polskim uregu-
lowane w II Rzeczypospolitej 
Polskiej (ustawa o wykonywaniu 
zawodu aptekarza z 1938 r. oraz 
ustawa o izbach aptekarskich 
z 15 czerwca 1939 r.). Ustawa 
z 1938 r. zawierała przepisy doty-
czące wykonywania zawodu 
na terenie całego kraju, precy-
zowała, jakie czynności wchodzą 
w zakres wykonywania zawodu, 
jak nabywane są uprawnienia 
do zarządzania apteką i na jakiej 
podstawie następuje utrata 
uprawnień do wykonywania 

zawodu aptekarza oraz prowa-
dzenia apteki.

W 1945 r., opierając się na tej 
ustawie, starano się odtworzyć 
zasady funkcjonowania nie tylko 
samego zawodu, ale także samo-
rządu zawodowego aptekarzy. Pod 
koniec wojny prof. dr hab. Witold 
Włodzimierz Głowacki kontaktuje 
się z prof. Bronisławem Koskow-
skim w sprawie utworzenia 
izb aptekarskich na terenach 
wyzwolonych. W latach 1945-1949 
prof. W. W. Głowacki jest pierw-
szym prezesem izby aptekarskiej 
w województwie poznańskim. 

Zmiany ustrojowe powojennej 
Polski nie sprzyjały działalności 
aptek prywatnych ani rozwojowi 

samorządów zaufania publicz-
nego. Dekret z 8 listopada 1946 r. 
o organizacji samorządów zawo-
dowych: lekarskiego, lekarsko-
-dentystycznego i aptekarskiego 
ustalał zasady powoływania 
organów izby przez Ministra 
Zdrowia, który także zatwier-
dzał składy komisji rewizyj-
nych i sądów dyscyplinarnych. 
Wprowadzenie w epoce stali-
nizmu politycznej kontroli 
i nadzoru nad samorządami 
zawodowymi niszczy skutecznie 
ideę samorządności naszego 
zawodu. Po 1945 r. zezwolenia 
na prowadzenie apteki wydawał 
Minister Zdrowia, a zmiany 
strukturalne i organizacyjne 

Niezależni i samorządni

Zebrani w Łodzi 6 czerwca 2018 r. przedstawi-
ciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicz-
nego, reprezentujący:
1.  Forum Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego w Krakowie
2.  Łódzkie Porozumienie Samorządów 

Zawodów Zaufania Publicznego
3.  Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów 

Zaufania Publicznego
4.  Opolskie Porozumienie Samorządów 

Zawodów Zaufania Publicznego
5.  Śląskie Forum Samorządów Zawodów 

Zaufania Publicznego
6.  Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów 

Zawodów Zaufania Publicznego
7.  Wielkopolskie Porozumienie Samorządów 

Zawodów Zaufania Publicznego
postanowili nawiązać współpracę w wymiarze 
ogólnokrajowym między reprezentowanymi 

na spotkaniu podmiotami w celu wymiany 
doświadczeń i informacji pomiędzy nimi 
oraz integracji i konsolidacji samorządów 
na poziomie izbowym, a także podejmo-
wania wspólnych inicjatyw zmierzających 
do popularyzowania wartości ustrojowej 
samorządności zawodowej zawodów zaufania 
publicznego, prowadzenia działań edukacyj-
nych w społeczeństwie dotyczących idei samo-
rządności zawodowej oraz szczególnej roli 
społecznej i misji tych zawodów.

Zebrani uznali, iż współdziałanie 
na tym poziomie organizacyjnym samo-
rządów zawodów zaufania publicznego pozwoli 
uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich 
znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne 
dotyczące samorządności zawodów zaufania 
publicznego w porządku prawnym RP oraz 
warunków funkcjonowania zawodów.

Stanowisko przedstawicieli samorządów 
zawodów zaufania publicznego
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całej służby zdrowia prowadzą 
do  uspołecznienia” aptek poprzez 
nacjonalizację aptek prywatnych 
bez żadnego finansowego zadość-
uczynienia. 8 stycznia 1951 r. Sejm 
uchwalił ustawę o likwidacji izb 
aptekarskich i ustawę o przejęciu 
aptek na własność państwa. 

Efektem tych zmian jest koniec 
niezależności w wykonywaniu 
zawodu aptekarza. Do dziś nie 
znamy odpowiedzi na pytanie, 
co się stało z majątkiem izb apte-
karskich – zarówno tych przed-
wojennych, jak i odtworzonych 
po wojnie.

Na fali przemian ustrojo-
wo-gospodarczych aptekarze 
w 1990 r. podęli trud odrodzenia 
swojego samorządu aptekarskiego 
i uznania zawodu farmaceuty/
aptekarza za zawód zaufania 
publicznego. Ich wysiłek zakoń-
czył się sukcesem i 19 kwietnia 
1991 r. uchwalona została ustawa 
o izbach aptekarskich, w 1993 r. 
władze odrodzonego samorządu 
przyjęły Kodeks Etyki Aptekarza 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależni i samorządni

KONSTYTUCYJNE PRAWO DO TWORZENIA SAMORZĄDÓW 
ZAWODOWYCH JEST JEDNYM Z FILARÓW DEMOKRACJI

www.fotolia.pl
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Niezależni i samorządni

Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej z 1997 r. wiąże wykony-
wanie zawodu zaufania publicz-
nego z możliwością utworzenia 
samorządu zawodowego, a zapis 
w konstytucji jest podstawą 
prawną powoływania samorządów 
zawodowych. Artykuł 17 ustawy 
zasadniczej stanowi: „W drodze 
ustawy można tworzyć samorządy 
zawodowe reprezentujące osoby 
zaufania publicznego i sprawujące 
pieczę nad należytym wykonywa-
niem tych zawodów w granicach 
interesu publicznego i dla jego 
ochrony”.

Idea samorządności tery-
torialnej i zawodowej w wolnej 
Polsce jest jednym z filarów demo-
kratycznego państwa prawnego. 
Dążenie do samorządności jest 
wyrazem dojrzałości obywateli 
i rozwija się jedynie w państwach 
demokratycznych.

Wielkopolskie 
porozumienie 
samorządów 
zawodów zaufania 
publicznego
Na przestrzeni ostatnich lat 
samorządy zawodów zaufania 
publicznego w poszczególnych 
województwach rozpoczęły 
współpracę, jednocząc się 
w  ro z w i ą z y wa n i u  w s p ó l -
nych problemów w relacjach 
z władzami lokalnymi i władzą 
centralną. Taka współpraca 
z o s t a ł a  n aw i ą z a n a  t a k ż e 
n a  t e re n i e  Wi e l ko p o l s k i . 
Powstało Wielkopolskie Porozu-
mienie Samorządów Zaufania 
Publicznego. Wielkopolska Okrę-
gowa Izba Aptekarska uczest-
niczy w pracach Porozumienia 
bardzo aktywnie. Spotkania 

organizowane są w  siedzi-
bach poszczególnych izb. 
Na kwartalne spotkania zapra-
szani są posłowie i senatorowie 
wielkopolscy. W 2017 r. Wiel-
kopolska Okręgowa Izba Apte-
karska była gospodarzem takiego 
spotkania. Przedstawiłam na nim 
prezentację „Nowelizacja prawa 
farmaceutycznego – przy-
czyny i oczekiwania”. Ożywiona 
dyskusja i pytania zebranych 
wskazują, jak ważne i potrzebne 
jest przedstawienie zmiany 
w ustawie z 6 września 2001 r. 
prawo farmaceutyczne (tzw. 
ustawa „apteka dla aptekarza”), 
tak aby nasi koledzy lekarze, 
architekci, biegli rewidenci, 
diagności i przedstawiciele 
innych zawodów zaufania 
publicznego zrozumieli sens tej 
zmiany i jej znaczenie dla utrzy-
mania niezależności wykony-
wania zawodu aptekarza.

Potrzebna 
ogólnokrajowa 
współpraca 
samorządów 
zawodów zaufania 
publicznego
W 2018 r. pojawiła się inicja-
tywa szerszej współpracy samo-
rządów zawodowych, czego 
wyrazem było Ogólnopolskie 
Spotkanie Organizacji Samo-
rządów Zawodów Zaufania 
Publicznego, które odbyło się 
6 czerwca 2018 r. w siedzibie 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa w Łodzi. 
Na spotkaniu obecni byli przed-
stawiciele dwóch okręgowych izb 
aptekarskich: prezes Okręgowej 
Rady Aptekarskiej OIA w Łodzi 
mgr farm. Paweł Stelmach oraz 

prezes Wielkopolskiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej mgr farm. 
Alina Górecka. Na spotkaniu 
wskazywano, jak ogromne 
znaczenie ma wspólne dzia-
łanie na rzecz ochrony wolności 
zawodowej oraz zachowania 
tajemnicy zawodowej, co jest 
fundamentem zaufania. Podkre-
ślano wagę odpowiedzialności 
zawodowej i prowadzenia dosko-
nalenia zawodowego przez samo-
rządy zawodowe. W interesie 
publicznym leży właśnie ochrona 
niezależności zawodów zaufania 
publicznego. Niezwykle ważne 
jest też korzystanie przez samo-
rządy z gwarantowanej ustawowo 
możliwości wypowiadania się, 
zwłaszcza w procesach legislacyj-
nych. Zebrani za niezbędną uznali 
regularną współpracę pomiędzy 
strukturami lokalnymi zawodów 
zaufania publicznego. Podsu-
mowaniem wspólnej wymiany 
poglądów i dyskusji było wypra-
cowanie wspólnego stanowiska.

Analizując długą historię, 
a także współczesną rolę zawodów 
zaufania publicznego w życiu 
gospodarczym i społecznym, 
należy stwierdzić, że utrzymanie 
ich niezależności jest bardzo 
ważne dla bezpieczeństwa 
każdego obywatela korzystają-
cego z usług osób wykonujących 
te zawody, zważywszy na to, 
co jest podstawą ich funkcjono-
wania – tajemnica, obowiązek 
kształcenia  ustawicznego 
i odpowiedzialność zawodowa. 
Jednocześnie konstytucyjne prawo 
do tworzenia samorządów zawo-
dowych jest jednym z filarów 
demokracji. Historia samorządu 
aptekarskiego na przestrzeni 
XX wieku jest tego najlepszym 
przykładem. 
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Czekając na ustawę  
O ZAWODZIE FARMACEUTY

80 lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę 
o wykonywaniu zawodu aptekarskiego. Nad projektem nowej 

ustawy ciągle trwają prace w Ministerstwie Zdrowia

EUGENIUSZ JAROSIK

Uregulowanie statusu 
zawodowego farma-
ceuty nie było priory-
tetem ustawodawcy 

w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Dopiero 25 marca 1938 r. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwalił ustawę o wykonywaniu 

zawodu aptekarskiego (opubli-
kowana została w „Dzienniku 
Ustaw” nr 23 z 1938 r.). Ustawa, 
pod którą podpisy złożyli: Prezy-
dent RP Ignacy Mościcki, Prezes 
Rady Ministrów Sławoj Skład-
kowski i Minister Opieki Społecznej 
Marian Zyndram-Kościałkowski, 

liczyła zaledwie 23 artykuły. Precy-
zowały one między innymi, na czym 
polega wykonywanie zawodu apte-
karskiego, kto może wykonywać 
tę profesję, kiedy traci prawo 
do wykonywania zawodu, a także 
jak wygląda nabywanie i utrata 
uprawnień do zarządzania apteką. 

Zgodnie z art. 1 tej ustawy, 
przez wykonywanie zawodu 
aptekarskiego należało rozu-
mieć pracę w aptece polegającą 
na: wytwarzaniu, przyrządzaniu, 
utrzymywaniu i przechowywaniu 
w aptece oraz wydawaniu z niej 
środków, używanych w lecznictwie 
ludzi i zwierząt, w szczególności 
zaś przyrządzaniu i wydawaniu 
leków według recept osób, upraw-
nionych do ich zapisywania; 
zarządzaniu apteką, a także 
sprawdzaniu tożsamości i jakości 
środków leczniczych. Ponadto 
wykonywanie zawodu aptekar-
skiego obejmowało: „wytwarzanie, 
przyrządzanie, utrzymywanie 
i przechowywanie w aptece oraz 

USTAWA Z 1938 ROKU PRECYZOWAŁA, KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD FARMACEUTY
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Czekając na ustawę o zawodzie farmaceuty

wydawanie z niej środków diete-
tycznych, higieniczno-kosme-
tycznych, wszelkich przedmiotów, 
przeznaczonych do leczenia 
i pielęgnowania chorych oraz 
trutek do tępienia szkodników 
i pasożytów ”. Ustawa regu-
lowała sytuację osób, które 
na przykład uzyskały dyplom 
magistra farmacji lub prowi-
zora farmacji wydany lub uznany 
przez jeden z uniwersytetów 
cesarstwa rosyjskiego przed 
27 listopada 1917 r., dyplom magi-
stra farmacji wydany bądź uznany 
przez jeden z uniwersytetów 
monarchii austro-węgierskiej 
przed 1 listopada 1918 r. czy też 
upoważnienie do wykonywania 
zawodu aptekarskiego (aprobata), 
wydane przez właściwe władze 
na obszarze Rzeszy Niemieckiej 
przed 27 grudnia 1918 r.

Zgodnie z art. 10 osoby 
pragnące wykonywać zawód apte-
karski „powinny zarejestrować się 
u wojewódzkiej władzy admi-
nistracji ogólnej”. Nadzór nad 
wykonywaniem zawodu aptekar-
skiego sprawował Minister Opieki 
Społecznej, który po zasięgnięciu 
opinii izb aptekarskich miał 
wydać w drodze rozporządzenia 
między innymi przepisy o sposobie 
wykonywania zawodu aptekar-
skiego, o sposobie zarządzania 
apteką oraz o trybie postępo-
wania w przedmiocie zawieszania 
lub pozbawiania prawa zarządu 
i prawa wykonywania zawodu 
aptekarskiego. Tak więc w ustawie 
z 1938 r. pojawiły się już przepisy 
dotyczące izb aptekarskich, ale 
miały one wejść w życie z chwilą 
ukonstytuowania się tych izb 
na mocy odrębnej ustawy. 

Uchwalono ją 15 czerwca 1939 r. 
Ustawa o izbach aptekarskich 

regulowała zasady przynależności 
do samorządu zawodowego, jego 
strukturę i zadania, a także kwestie 
związane z sądownictwem dyscy-
plinarnym i polubownym. Zgodnie 
z tą ustawą do zadań samorządu 
aptekarskiego, stanowiącego 
reprezentację społecznych, gospo-
darczych i zawodowych interesów 
tej korporacji, należało między 
innymi prowadzenie ewidencji 
aptek i osób wykonujących zawód 
aptekarza, krzewienie oraz strze-
żenie zasad etyki i deontologii, 
a także sądownictwo dyscypli-
narne i polubowne. Ponadto samo-
rząd miał sprawować pieczę nad 
„utrzymaniem zawodu aptekar-
skiego na odpowiednim poziomie 
naukowym” oraz pieczę nad 
„stanem materialnym członków 
izby”. Ze względu na wybuch 
wojny ustawa nie weszła w życie. 
Po zakończeniu działań wojennych 
na jej podstawie zaczęły powstawać 
izby okręgowe, a w czerwcu 
1945 r. utworzono Naczelną Izbę 
Aptekarską, której pierwszym 
prezesem został prof. Bronisław 
Koskowski. Ustawa przetrwała 
do 1951 r. 8 stycznia tego roku 
uchwalono ustawę o zniesieniu 
izb aptekarskich, która uchylała 
zarówno ustawę o izbach apte-
karskich z 1939 r., jak i dekret 
o organizacji samorządu zawo-
dowego lekarskiego, lekarsko-
-dentystycznego i aptekarskiego 
z 8 listopada 1946 r.

O odrodzeniu samorządu 
zawodowego aptekarzy zaczęto 
mówić już w 1981 r., ale wpro-
wadzenie stanu wojennego nie 
pozwoliło na przyjęcie odpo-
wiednich ustaw i reaktywowanie 
struktur samorządowych. 
Sytuacja zmieniła się dopiero 
po uchwaleniu ustawy z 23 grudnia 

1988 r. o działalności gospodar-
czej. Na podstawie nowych prze-
pisów zaczęto wydawać koncesje 
na prowadzenie indywidualnych 
aptek. W 1989 r. przygotowane 
zostały dwa projekty ustaw doty-
czących działalności samorzą-
dowej. Jeden opracowała komisja 
powołana przez Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego, a drugi przedsta-
wili członkowie Stowarzyszenia 
Aptekarzy i Producentów Środków 
Farmaceutycznych w Poznaniu. 
Ich projekt, nawiązujący do ustawy 
o izbach aptekarskich z 1939 r., 
przewidywał obowiązkową przy-
należność do samorządu farma-
ceutów zatrudnionych w aptekach. 

W sierpniu 1989 r. do Sejmu 
trafił projekt ustawy o izbach 
farmaceutycznych, który złożyli 
posłowie Stronnictwa Demokra-
tycznego. 19 stycznia 1990 r. odbyło 
się pierwsze czytanie projektu tej 
ustawy. W trakcie prac legisla-
cyjnych zmieniono jej koncepcję, 
uwzględniając stanowisko Zespołu 
Farmaceutycznego Sekcji Krajowej 

PROF. BRONISŁAW 
KOSKOWSKI
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Służby Zdrowia przy Nieza-
leżnym Samorządnym Związku 
Zawodowym „Solidarność”, który 
opowiedział się za ustawą o izbach 
aptekarskich, zgodnie z koncepcją 
poznańskiego Stowarzyszenia 
Aptekarzy i Producentów Środków 
Farmaceutycznych. Projekt został 
poparty przez Obywatelski Klub 
Parlamentarny. Posłanka Maria 
Teresa Sielicka-Gracka zakoń-
czyła prace sejmowej Komisji 
Zdrowia słowami: „Projekt ustawy 
jest zgodny z duchem przemian 
ustrojowych w Polsce”. 19 kwietnia 
1991 r. Sejm RP uchwalił ustawę 
o izbach aptekarskich. Była ona 
wielokrotnie zmieniana, między 
innymi w celu dostosowania 
krajowych przepisów dotyczących 
zawodu farmaceuty do przepisów 
Unii Europejskiej. 

Od wielu lat w środowisku apte-
karskim podkreśla potrzebę pilnego 
uchwalenia ustawy o zawodzie 
farmaceuty. Był to również jeden 

z ważnych postulatów samo-
rządu aptekarskiego, który regu-
larnie pojawiał się w oficjalnych 
pismach do Ministra Zdrowia 
i wystąpieniach prezesa Naczelnej 
Rady Aptekarskiej w latach 2008-
2016 Grzegorza Kucharewicza. 
W 2015 r. w Naczelnej Izbie Apte-
karskiej powstał projekt ustawy 
o zawodzie farmaceuty i izbach 
aptekarskich. Pracami nad tym 
projektem kierował ówczesny wice-
prezes Naczelnej Rady Aptekar-
skiej dr n. farm. Marek Jędrzejczak. 
Projekt ten udało się przygotować 
dzięki współpracy z okręgowymi 
izbami aptekarskimi, które zgłosiły 
wiele cennych uwag. 3 listopada 
2015  r. debatowali nad nim 
prezesi okręgowych rad aptekar-
skich. W uzasadnieniu projektu 
napisano: „Brak kompleksowego 
unormowania zasad i warunków 
wykonywania zawodu farmaceuty 
oraz rozproszenie szczątkowych 
regulacji w wielu ustawach (m.in.: 

w ustawie o izbach aptekarskich 
oraz ustawie prawo farmaceu-
tyczne) uzasadniają uchwalenie 
przepisów, które nie tylko scalą 
dotychczas obowiązujące normy 
prawne dotyczące wykonywania 
zawodu farmaceuty w jedną 
ustawę, ale również uzupełnią 
katalog zasad wykonywania 
tego zawodu o zasady nie ujęte 
w istniejących aktach prawnych, 
a niezbędne do określenia upraw-
nień i obowiązków farmaceutów”.

W sprawozdaniu zjazdowym 
z prac NRA w latach 2012-2016 
podkreślono, że projekt ten to 
„efekt kilkunastoletniej dyskusji 
na temat zasad wykonywania 
zawodu farmaceuty w nowych 
warunkach prawnych, orga-
nizacyjnych i ekonomicznych. 
Uwzględnia on dotychczasowy 
dorobek samorządu aptekar-
skiego, a przede wszystkim 
zawiera normy prawne uchwa-
lone dzięki staraniom członków 

Czekając na ustawę o zawodzie farmaceuty
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Naczelnej Rady Aptekarskiej 
poprzednich kadencji”. 

Dr Marek Jędrzejczak wyja-
śnia: „Podejmując prace nad 
projektem ustawy o zawodzie 
farmaceuty i izbach aptekar-
skich, przyjęliśmy założenie, 
że procedowanie dwóch odręb-
nych projektów ustaw, tzn. projektu 
nowej ustawy o zawodzie farma-
ceuty i projektu ustawy o zmianie 
ustawy o izbach aptekarskich łączy-
łoby się z koniecznością ponow-
nego uchwalenie wielu przepisów, 
które już obowiązują. Taka sytu-
acja spowodowana byłaby potrzebą 
przeniesienia części przepisów 
z ustawy o izbach aptekarskich 
do ustawy o zawodzie farma-
ceuty. Oznaczałoby to konieczność 
ponownego bronienia instytucji 
opieki farmaceutycznej i wielu 
innych korzystnych rozwiązań, 
na przykład prawa do opiniowania 
przez radę aptekarską wniosku 
o udzielenie lub cofnięcie zezwo-
lenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej. W istniejących 
warunkach, uwzględniając trud-
ności, jakie samorząd aptekarski 
napotka w trakcie prac legislacyj-
nych, przyjęto strategię rozsze-
rzenia zakresu przedmiotowego 
ustawy o izbach aptekarskich 
i zmiany tytułu ustawy na ustawę 
o zawodzie farmaceuty i izbach 
aptekarskich”. 

Projekt ustawy (a także projekt 
zmian w ustawie z 6 stycznia 
2006 r. prawo farmaceutyczne, 
dotyczących wprowadzenia 
do polskiego porządku prawnego 
zasady, że aptekę mogą prowadzić 
wyłącznie farmaceuci lub spółki 
kontrolowane przez farmaceutów) 
przedstawiony został przez przed-
stawicieli Naczelnej Izby Aptekar-
skiej na spotkaniu w Ministerstwie 

Zdrowia 3 grudnia 2015 r. oraz 
na specjalnym posiedzeniu senac-
kiej Komisji Zdrowia 13 stycznia 
2016 r. Ponaddwugodzinna debata 
poświęconym była tylko najważ-
niejszymi sprawami polskiego 
aptekarstwa. 

Obecnie prace nad projektem 
ustawy o zawodzie farmaceuty 
prowadzone są w Ministerstwie 
Zdrowia. 30 marca 2016 r. Mini-
ster Zdrowia wydał zarządzenie 
w sprawie powołania zespołu 
do spraw opracowania projektu 
ustawy o zawodzie farma-
ceuty (zarządzenie zmieniono 
27 października 2017 r.). Przewod-
niczącym zespołu jest podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Marcin Czech, a jego zastępcą 
dr hab. Agnieszka Zimmermann 
z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. 

W lipcu 2018 r. pojawiło się 
oświadczenie Konwentu Dzie-
kanów Wydziałów Farmaceutycz-
nych dotyczące 
u s t a w y 
o  z a w o d z i e 
f a r m a c e u t y, 
w którym wska-
zano, że poza 
u p o r z ą d k o -
waniem zasad 
wykonywania 
z a w o d u , 
powinna ona 
„doprowadzić 
do rozszerzenia 
u p r a w n i e ń 
zawodowych 
w taki sposób, 
aby zgodnie 
z panującymi 
w  k r a j a c h 
wysoko rozwi-
niętych stan-
d a r d a m i 

włączyć farmaceutę 
do systemu świadczeń 
opieki zdrowotnej”. 
„Jest to niezbędne dla 
samego systemu – 
efektywniejsze wyko-
rzystanie potencjału 
zawodowego farma-
ceutów spowoduje 
powstanie oszczęd-
ności w budżecie 
kraju, co wyraźnie 
widać np. na modelu 
a n g l o s a s k i m” – 
uważają dziekani. 
W  s t a n o w i s k u 
Konwentu podkre-
ślono też, że „wymogiem 
bezwzględnym powinna być 
zasada, zgodnie z którą kierow-
nikiem apteki może być tylko 
specjalista”.

Prace nad projektem, który 
w zasadzie był już gotowy 
w styczniu 2016 r., nadal 
trwają… 

Czekając na ustawę o zawodzie farmaceuty

POSIEDZENIE SENACKIEJ KOMISJI ZDROWIA 13 STYCZNIA 2016 ROKU. OD PRAWEJ: PREZES NRA GRZEGORZ 
KUCHAREWICZ, DR LUCYNA SAMBORSKA, WICEPREZES NRA MAREK JĘDRZEJCZAK I MGR FARM. PIOTR PASIERBIAK
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EUGENIUSZ JAROSIK
Prawnik, publicysta, 

redaktor naczelny „Farmacji 
Wielkopolskiej”, wieloletni 

sekretarz redakcji i zastępca 
redaktora naczelnego tygodnika 
„Wprost”, były rzecznik prasowy 

Naczelnej Izby Aptekarskiej; 
dyrektor Biura WOIA w Poznaniu.
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Idea samorządów, zarówno terytorialnych, jak 
i zawodowych, uważana za jeden z filarów demo-
kratycznego państwa prawa,zawsze była silnie 
wspierana przez „Solidarność”, z którą związany 

byłem od 1980 r.Popularne było hasło: im więcej 
władzy dla samorządu, tym lepiej. Tworzenie różnych 
struktur samorządowych było ważnym punktem 
programu NSZZ „Solidarność”. Pracami parla-
mentarnymi nad pakietem reformy samorządowej 
kierował prof. Jerzy Regulski, który później, jako 
pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu tery-
torialnego, koordynował od 1990 r. wprowadzanie 
jej w życie. Jako poseł na Sejm X kadencji, należący 
do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, zaan-
gażowany byłem w prace legislacyjne zarówno nad 
ustawą o samorządzie terytorialnym, jak i nadustawą 
o izbach aptekarskich.

RZECZPOSPOLITA 
SAMORZĄDNA

Ustawa o izbach aptekarskich uchwalona została na początku 
transformacji ustrojowej. Poświęcona jest głównie zasadom 

kształtowania instytucji samorządu zawodu farmaceuty, a nie 
zasadom wykonywania tego zawodu. Istotny wpływ na ostateczny 

kształt tej ustawy mieli wielkopolscy farmaceuci (na przykład 
mgr farm. Irena Matuszewska i dr Danuta Ignyś zostały 

ekspertami sejmowej Komisji Zdrowia) i poznański poseł 
LEONARD SZYMAŃSKI, który w ubiegłym roku z inicjatywy 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wyróżniony został 
przez Naczelną Radę Aptekarską tytułem „Mecenas Samorządu 

Aptekarskiego”. Po latach w rozmowie z „Farmacją Wielkopolską” 
wspomina okres prac sejmowych nad tą ustawą.
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Podczas prac w Sejmie projekt tej ustawy 
nie wzbudził kontrowersji. Potem jednak trafił 
do Senatu, gdzie stał się przedmiotem różnych 
działań lobbingowych, między innymi właści-
cieli hurtowni farmaceutycznych, którzy 
zaproponowali poprawki uwzględniające ich 
partykularne interesy. Wniesiono trzy poprawki, 
które były nie do zaakceptowania przez środo-
wisko aptekarskie. Zgłosili się do mnie wtedy 
przedstawiciele farmaceutów z Wielkopolski – 
dr Danuta Ignyś, mgr farm. Irena Matuszewska, 
mgr farm. Konstancja Majewska i mgr farm. Lech 
Chmielecki, aptekarz ze Złotowa. Zaprosiłem 
ich do swojego domu. Długo rozmawialiśmy 
o niektórych regulacjach, tak istotnych dla polskiego 
aptekarstwa. To oni wyjaśnili mi zasadność 
pewnych przepisów, które wszak dzięki zgłoszonym 
poprawkom miały zostać zmienione. I wówczas 
zrozumiałem: właścicielem apteki i hurtowni 
farmaceutycznej może być w Polsce każdy – pod 
warunkiem, że zatrudni farmaceutę, który musi 
być obligatoryjnie członkiem izby aptekarskiej, 
sprawującej pieczę nad wykonywaniem tego zawodu 
i nad przestrzeganiem określonych zasad etycznych.

Ustawa z poprawkami wniesionymi przez 
senatorów ponownie trafiła do Sejmu. Obrady 
prowadziła wicemarszałek Olga Krzyżanowska. 
Proponowane zmiany przedstawiła posłanka 
Maria Teresa Sielicka-Gracka. Nikt nie miał pytań, 
nikt nie zgłaszał wątpliwości. W tak kluczowym 
momencie nie wiedziałem co robić. Tuż przed 
głosowaniem, od którego zależało, czy poprawki 
zostaną przyjęte, olśniło mnie. Podszedłem 
do mikrofonu i zapytałem: czy jeżeli odrzucimy 
trzy senackie poprawki, to wrócimy do wersji, 
którą Sejm przegłosował pół roku temu? Wówczas 
sala się ocknęła. Wszystkie trzy poprawki po kolei 
zostały odrzucone. Tak więc w tym procesie legi-
slacyjnym odegrałem pewną rolę, ale o ostatecznym 
kształcie ustawy o izbach aptekarskich przesą-
dziła aktywność wspomnianej grupy wielkopol-
skich farmaceutów, ich przekonujące argumenty 
i wyjaśnienia. Wniosek jest oczywisty: posłowie 
powinni rozmawiać ze swoimi wyborcami, którzy 
niejednokrotnie są ekspertami w określonych 
dziedzinach. 

Opracował: EUGENIUSZ JAROSIK
Współpraca: Małgorzata Gielniak

Rzeczpospolita samorządna

PREZYDIUM WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ I KADENCJI

Samorząd 
odrodzony

Sejm przyjął ustawę o izbach aptekarskich 19 kwietnia 1991 
roku, regulując tym samym kwestie związane ze strukturą 
odradzającego się samorządu zawodowego farmaceutów. 

29 lipca 1991 roku na I Krajowym Zjeździe Komitetu Organizacyj-
nego Izb Aptekarskich zdecydowano o utworzeniu 17 terenowych 
izb aptekarskich. 13-14 grudnia 1991 roku. odbył się I Krajowy 
Zjazd Aptekarzy w Warszawie. Pierwszym prezesem odrodzo-
nego samorządu została mgr farm. Edwarda Kędzierska.

Przewodniczącą komitetu założycielskiego, który miał się 
zająć organizacją izby aptekarskiej w województwie poznańskim, 
została mgr farm. Irena Matuszewska, a wiceprzewodniczącą  
dr n. farm. Danuta Ignyś. Głównym zadaniem komitetu 
było zorganizowanie I Zjazdu Wyborczego Terenowej Izby 
Aptekarskiej.

3 listopada 1991 roku odbył się I Zjazd Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej, który wybrał organy na pierwszą 
kadencję. Prezesem Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 
została mgr farm. Irena Matuszewska. Wielkopolska Okręgowa 
Izba Aptekarska liczyła wtedy 848 członków (31 grudnia 2017 roku 
na liście członków WOIA było 2890 osób).

Pierwsze biuro WOIA mieściło się w Urzędzie Woje-
wódzkim przy Alei Niepodległości w Poznaniu. Dzięki stara-
niom prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w 1997 roku zakupiono, między innymi ze składek członkow-
skich,  nieruchomość przy ul. Palacza 87, która jest siedzibą 
Izby do dnia dzisiejszego. 

WO
IA
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Wydanie przez Głów-
nego Inspektora 
Farmaceutycznego 
decyzji wstrzymu-

jącej lub wycofującej z obrotu 
produkt leczniczy dla każdego 
farmaceuty to zwyczajna sytu-
acja, wymagająca podjęcia stan-
dardowych działań określonych 
w przepisach prawa. Anali-
zując liczbę wydanych decyzji 
w ubiegłych latach można uznać 
nawet, że tzw. procedura „recall” 
jest dla farmaceutów niczym 
chleb powszedni. Niemniej jednak 
od pewnego czasu zauważalne 
jest zwiększone zainteresowanie 
tym tematem w ogólnokrajowych 
mediach niebranżowych, przy 
czym sensacyjny charakter publi-
kacji poświęconych decyzjom GIF 
bardziej wskazuje na chęć zwięk-
szenia oglądalności i „klikalności” 
takich newsów niż na wolę rzetel-
nego poinformowania odbiorców 
o zaistniałym zdarzeniu i jego 
potencjalnym wpływie na zdrowie 
pacjentów.

Taki medialny szum przy-
biera na intensywności zwłaszcza 
w przypadku wycofania popu-
larnych produktów lub bardziej 
spektakularnych zdarzeniach 
niż zwyczajne i enigmatyczne 
brzmiące „wyniki poza specy-
fikacją”. Z perspektywy aptek 
i hurtowni obserwujemy wówczas 
wracający niczym bumerang temat 
możliwości zwrotu wycofanego 
leku przez pacjenta. Warto przy 
tym zauważyć, iż przez „możli-
wość zwrotu” zarówno pacjenci, 
jak i farmaceuci z reguły mają 
na myśli tak naprawdę „możli-
wość finansowego rozliczenia 
zwrotu”. Tym samym aspekt 
jakości produktu i przyczyn jej 
zaburzenia, a także znacznie 
ważniejszy z punktu widzenia 
pacjenta aspekt potencjalnego 
wpływu na zdrowie, również wyni-
kający z niekontrolowanego odsta-
wienia leku – zostaje przysłonięty 
przez aspekt finansowy.

S p r a w a  r o z l i c z e ń 
to temat do odrębnej dyskusji. 

Tym bardziej, że w przypadku 
zwrotów produktów refundo-
wanych należy wziąć pod uwagę 
fakt udziału płatnika jako trzeciej 
strony. Nie można również zapo-
minać o kosztach pracy związanej 
z obsługą procesu wycofania, które 
są niezawinione z punktu widzenia 
dystrybucji. W niniejszym artykule 
chciałbym więc zaprosić jedynie 
do pochylenia się nad zapi-
sami prawa farmaceutycznego 
w kontekście możliwości przyjęcia 
zwrotów wycofanych leków doko-
nywanych przez pacjentów.

Generalne zasady wyda-
wania produktów leczniczych 
z apteki ogólnodostępnej usta-
nawia art. 96 ustawy z 6 września 
2001 r. prawo farmaceutyczne. 
W ust. 7 określono, że produkty 
wydane z apteki nie podlegają 
zwrotowi. Jednak ust. 8 wyłącza 
z tego katalogu między innymi 
produkty zwracane z powodu wady 
jakościowej, co w praktyce daje 
farmaceucie możliwość podjęcia 
suwerennej decyzji o przyjęciu 

ZWROT LEKU 
PRZEZ PACJENTA

mgr farm. MATEUSZ SZAMAŁEK

Wycofanie serii leku z poziomu pacjenta nadal 
jest problemem praktyki aptekarskiej i Osób 

Odpowiedzialnych w hurtowniach farmaceutycznych.
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Zwrot leku przez pacjenta

lub odmowie przyjęcia zwrotu 
od pacjenta na podstawie analizy 
indywidualnego przypadku.

Kwestie związane z wycofaniem 
produktów reguluje art. 121 ustawy 
prawo farmaceutyczne oraz rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z 12 
marca 2008 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu 
wstrzymywania i wycofywania 
z obrotu produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. I tu art. 121 
ust. 3b ustawy prawo farmaceu-
tyczne stanowi jednoznacznie: 
„W razie uznania, że produkt lecz-
niczy, o którym mowa w ust. 3a, 
wydano już pacjentom, Główny 
Inspektor Farmaceutyczny 
w terminie 24 godzin wydaje 
obwieszczenie w celu poinfor-
mowania o możliwości zwrotu 
produktu leczniczego do apteki. 
Obwieszczenie zawiera informacje 
na temat podejrzenia wady jako-
ściowej lub sfałszowania produktu 
leczniczego i wynikającego z tego 
zagrożenia”. Warto zauważyć, 
iż takie obwieszczenie zostało 
w ostatnich latach wydane tylko 
dwukrotnie.

Odrębnym zagadnieniem 
jest możliwość dokonania 

zwrotu z apteki do hurtowni 
farmaceutycznej wycofanego 
produktu w niepełnym opako-
waniu. Źródłem niekomplet-
ności opakowania produktu 
może być zarówno fakt przyjęcia 
od pacjenta napoczętego opako-
wania, jak również podzielenie 
opakowania w aptece, na przykład 
podczas wykorzystania produktu 
w recepturze. Z punktu widzenia 
hurtowni farmaceutycznej nie 
ma to znaczenia, jako że w obu 
przypadkach zwrot dokonywany 
jest ze stanu apteki do właściwej 
faktury sprzedaży. Jednak 
zarówno samo przyjęcie, jak 
i rozliczenie zwrotu niepełnego 
opakowania przez hurtownie 
uzależniony jest od decyzji 
– zgody podmiotu odpowie-
dzialnego. Na ogół dostawcy 
produktów akceptują zwroty 
opakowań niepełnych.

Podsumowując: przepisy 
prawa farmaceutycznego nie 
dają jednoznacznej odpowiedzi 
na temat możliwości przyjmo-
wania przez apteki wycofa-
nych produktów od pacjentów 
w sytuacji niewydania stosow-
nego obwieszczenia przez GIF. 

Co do zasady decyzje wycofujące 
produkt nie dotyczą poziomu 
pacjenta. Niemniej jednak zapisy 
dające aptece możliwość przyjęcia 
zwrotu produktu obarczonego 
wadą oraz powszechna praktyka 
zgód podmiotów odpowiedzial-
nych na przyjmowanie opakowań 
niepełnych umożliwiają farma-
ceucie podjęcie indywidualnej 
decyzji. Dysonans interpretacyjny 
pogłębia fakt, że powodem wyco-
fania produktu najczęściej jest 
przecież jego wada 
jakościowa.

R o z w i ą z a -
n i e m  p r o b l e m u 
z pewnością byłoby 
z n o w e l i z o w a n i e 
przepisów, i to nie 
tylko w celu wyeli-
minowania nieja-
sności, ale również 
dlatego, by zmiany 
te uwzględniły nowe 
uwarunkowania, 
na przykład kwestie 
digitalizacji dystry-
bucji decyzji GIF czy 
też zawieranie w ich 
treści kodów EAN 
produktów. 

Ne
uc

a

mgr farm.
MATEUSZ SZAMAŁEK
Od 2010 roku zawodowo związany 

z przemysłem i hurtem farmaceutycznym. 
Inicjator Sekcji Pracowników Hurtowni 

Farmaceutycznych WOIA.Autor branżowej 
bazy informacyjnej pharmalogica.pl. 

Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz 
Dobrej Praktyki Regulacyjnej GRP.
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Była gorąca, sobotnia noc. 
Gwar uliczny już ucichł. 
Dźwięki muzyki, śpiewy 
i okrzyki podchmielo-

nych studentów, brzęk tłuczonego 
o chodnik szkła dobiegał zza ściany, 
jednak nie było na tyle głośno, 
żeby obudzić zawiniętą w śpiwór 
kobietę, która drzemała oparta 
o stół. Senne bzyczenie komputera 
przerwał dźwięk otwieranych drzwi 
i spanikowane okrzyki człowieka, 
który podbiegł do lady i wyciągnął 
dłoń w kierunku zaspanej kobiety. 
Byłaby to zupełnie normalna dłoń, 
gdyby nie znaczny ubytek tkanki 
w okolicy nadgarstka, z którego 
pod dużym ciśnieniem i z niewiary-
godną szybkością wypływała krew, 
zalewając monitor komputera, 
biały kitel farmaceutki i wysłużony 
śpiwór. Scena jak z thrillera? 
Nie, to tylko nocny dyżur.

Niezależnie od kontrowersji 
i emocji towarzyszących nocnym 
dyżurom, praca w aptece w tym 
czasie może być interesującym 
doświadczeniem i  okazją 
do dodatkowego zarobku. Tak 
myślałam, gdy jako młoda 
farmaceutka z ciekawości 
po raz pierwszy podjęłam się pracy 
w nocy w jednej z całodobowych 
aptek. Z perspektywy czasu nie 

jestem pewna, czy byłam gotowa 
na aż tak interesujące doświad-
czenia, ale z pewnością zapamię-
tałam je doskonale.

Pierwszej nocy, gdy tylko 
późnowieczorny ruch zmalał 
na tyle, żeby można było 
usiąść na chwilę, pojawiło się 
dwóch potężnie zbudowanych 
mężczyzn z tobołkiem owiniętym 
w reklamówkę. Bez słowa podali 
mi kartkę i zawiniątko, nie udzie-
lając słowa wyjaśnienia. Panowie 
przyszli z nakazem zważenia 
skonfiskowanych „niezidentyfi-
kowanych” proszków. Innym razem 
odwiedziły mnie prostytutki, 
żeby zmierzyć ciśnienie i napić 
się nalewki walerianowej celem 
ukojenia nerwów. Na propozycję 
wspólnej „kolejeczki” grzecznie 
odmówiłam. Kiedyś o czwartej 
rano przyszła pacjentka, która 
przez pół godziny wypytywała 
o składy preparatów na włosy, 
ostatecznie kupując waciki 
do demakijażu. Pojawili się też 
obcokrajowcy w drogich garni-
turach, poszukujący preparatów 
na wszy łonowe, którzy posługiwali 
się tylko językiem hindi. Innej nocy 
przyszła schizofreniczna wróżka 
zapowiadająca nadciągających 
jeźdźców Apokalipsy, bardzo 

obrazowo opisując zbliżający się 
tętent ich mrocznych koni-widmo. 
Kilka razy ratowałam pacjentów… 
taśmą klejącą, bo pijane stada 
n o c n y c h  i m p r e z o w i c z ó w 

Gorączka  
SOBOTNIEJ NOCY

mgr farm. KAROLINA MORZE
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notorycznie urywały lusterka 
w samochodach.

Często słyszę, że praca 
p o  fa r m a c j i  j e s t  n u d n a , 
że farmaceuci mają ograniczone 
możliwości robienia kariery, 
a praca w aptece, którą więk-
szość wybiera, to kariera sprze-
dawcy, szybko doprowadzająca 
do wypalenia zawodowego. Część 
z nas rzeczywiście czuje się niewol-
niczo przykuta do pierwszego 
stołu, nie zauważając ciekawych 
rzeczy, które dzieją się obok nich, 
ani różnych możliwości, jakie 
stwarza ukończenie studiów 
farmaceutycznych. Ale nie musi 
tak wcale być – satysfakcji zawo-
dowej nie musi dostarczać tylko 

pięknie ułożony plik recept pod 
koniec miesiąca, wysoki obrót 
czy dobrze zrobiona papierkowa 
robota – czynności, które powta-
rzają się codziennie, co miesiąc, 
przez lata. To nie musi być najważ-
niejsze w naszej pracy w aptece. 
Są też inne opcje.

Zbieranie różnych doświadczeń 
zawodowych zapobiega wypaleniu 
i daje pogląd na dostępne możli-
wości. Czemu więc nie próbować? 
Może to praca w aptece szpitalnej 
okaże się tą właściwą? Może praw-
dziwą satysfakcję sprawi nadzo-
rowanie produkcji leków? A może 
by tak zrobić coś zupełnie nowego? 
Nawet jeśli inne miejsce okaże się 
nietrafione, jest szansa, że będzie 

to interesująca przy-
goda, która pomoże 
p o d j ą ć  d e c y z j ę 
na przyszłość. Jak 
moje nocne dyżury. 
Nigdy później w mojej 
karierze w aptece 
nie  towarzyszyło 
mi tyle adrenaliny, jak 
podczas tego okresu. 
Wiele się nauczyłam, 
poznałam nocne życie 
miasta z zupełnie innej 
perspektywy, a historie 
ludzi, których wtedy 
spotkałam, zapa-
miętam do końca 
życia. Cieszę się, 
że spróbowałam. 

Gorączka sobotniej nocy

ww
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mgr farm.
KAROLINA MORZE 

Pracuje w aptece ogólnodostępnej. 
Sspecjalizuje się w kompleksowej 

opiece nad matką i dzieckiem w okresie 
karmienia piersią, regularnie pisuje 
dla magazynu i serwisu branżowego 
„MGR.FARM” oraz jest redaktorem 

„Kwartalnika Laktacyjnego”. 
Współpracuje z Fundacją Promocji 

Karmienia Piersią.
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Umocowanie opieki 
farmaceutycznej w prawie 
rozwiąże tylko niektóre problemy
Pewną namiastką opieki farmaceutycznej jest wysta-
wianie recept farmaceutycznych – ta czynność obej-
muje wywiad z pacjentem, dokumentację, ewidencję 
i wiąże się z większą odpowiedzialnością. Mimo 
że już od kilku lat każdy farmaceuta może taką receptę 
wystawić, robi się to sporadycznie. O możliwości 
otrzymania leku tą drogą nie wiedzą też pacjenci. 
Praktyka pokazuje, że farmaceuci nie wiedzą, jak 
zapisać powód wydania, z jaką odpowiedzialnością 
wiąże się odmowa i jak poprawnie przeprowadzić 
wywiad.

Trudno się więc spodziewać, że umocowanie 
w ustawach takich usług jak przeglądy lekowe, wyma-
gające dużo więcej wprawy i wiedzy fachowej, ośmieli 
farmaceutów do ich świadczenia. Dopiero zdobycie 
praktycznych umiejętności komunikacji z pacjentem 
przy stanowisku do konsultacji, umiejętne zapra-
szanie ich na wizyty, pogłębienie wiedzy fachowej 
i nawiązanie odpowiednich relacji z lekarzami 
sprawi, że opieka farmaceutyczna staje się rzeczy-
wistością w danej aptece. Jak będzie wyglądał 
formularz konsultacji czy sposób rozliczania usług 
w późniejszym czasie – to drugorzędna sprawa. 
Dlatego właśnie już teraz warto przygotowywać się 
do nowych usług, a także w choć minimalnym stopniu 
przystosować aptekę do prowadzenia konsultacji. 

WDRAŻANIE OPIEKI 
FARMACEUTYCZNEJ 

W APTECE INDYWIDUALNEJ

mgr farm. KONRAD TUSZYŃSKI 
mgr farm. EFFIOM UMAN-NTUK

W Polsce nie ma obecnie żadnych ram prawnych 
prowadzenia opieki farmaceutycznej. Jedyna wzmianka 
na ten temat istnieje w ustawie o izbach aptekarskich. 

Planowany jest pilotaż, który ma dostarczyć danych, które 
mogłoby uzasadnić późniejszą refundację niektórych 
usług, jednak szczegóły nie są nadal znane. Czy więc 

warto już teraz wdrażać w swojej aptece elementy opieki 
farmaceutycznej? Oczywiście, że tak!
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Czy gabinet jest niezbędny?
Zacznijmy od tego, że wyraz „pokój” jest bardzo 
niefortunny. Lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta 
czy psycholog przyjmują w gabinecie, a nie pokoju. 
Pora więc odrzucić pojęcie „pokoju konsultacyj-
nego”, które pacjentom z niczym się nie kojarzy. 
W aptece możemy więc mieć gabinet lub stanowisko 
do konsultacji. Tak naprawdę oba rozwiązania są do 
przyjęcia – jeśli nie dysponujesz w aptece osobnym 
pomieszczeniem na gabinet, umieść w izbie ekspe-
dycyjnej biurko i 3 krzesła. Oprócz tego potrzebne 
będą: komputer przenośny połączony z drukarką, 
ciśnieniomierz oraz podajniki. Minimalne wyposa-
żenie apteki, z którym możesz zacząć swoją przygodę 
z opieką farmaceutyczną, to koszt od dwóch do trzech 
tysięcy złotych. 

Promocja usług
Jak sprawić, aby klient, którego interesuje tylko niska 
cena leku i magnez na promocji, stał się pacjentem 
umawiającym się na spotkania i konsultującym każdy 
zakup w jednej aptece? To również jest coś, czego nie 
zmieni odgórnie żadna ustawa. Aby zmienić świado-
mość pacjentów i lekarzy na temat roli farmaceuty, 

potrzebna jest promocja zawodu farmaceuty i apteki 
jako placówki służby zdrowia. Do tego celu służą 
miedzy innymi materiały edukacyjne, które można 
drukować pacjentom bezpośrednio podczas ekspe-
dycji. Wydrukowanie ulotki trwa nawet krócej niż 
wydrukowanie faktury, a robimy to na co dzień. 
Należy przy tym pamiętać, aby nie naruszyć zakazu 
reklamy aptek – ulotka musi zachęcać do konsultacji 
z farmaceutą, a nie do odwiedzenia jednej konkretnej 
apteki. Przykłady tego typu materiałów eduka-
cyjnych do druku w aptece znajdziesz na stronie 
www.ulotkizapteki.pl.

Pomiar ciśnienia i glikemii
Jaki związek z opieką farmaceutyczną mają 
badania wykonywane w aptece? Pomiary, jeśli 
są przeprowadzane jako pełna usługa z zapisem 
wyniku oraz ustandaryzowanym postępowaniem, 
w istotny sposób wpływają na wizerunek apteki 
oraz przyzwyczajają pacjentów do korzystania 
ze stanowiska do konsultacji. Uczą chorych, 
że farmaceuta, podobnie jak lekarz, również jest 
osobą, z którą można skonsultować się nie tylko 
na tematy związane z ofertą apteki. Ponadto 

www.opeka.farm

Wdrażanie opieki farmaceutycznej w aptece indywidualnej
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Wdrażanie opieki farmaceutycznej w aptece indywidualnej

pomiary są dobrą okazją do rekrutacji pacjentów 
do innych usług. W przypadku pomiaru glikemii 
pewnym utrudnieniem jest konieczność podpisania 
umowy na odbiór i utylizację odpadów skażonych. 
Farmaceuta nie jest też uprawniony do przerywania 
ciągłości tkanek, więc jedynie asystuje przy 
pomiarze – pacjent sam dokonuje nakłucia lancetem 
jednorazowym.

Przegląd domowej apteczki
Przegląd apteczki to usługa znana też jako „przegląd 
papierowej torby”. Pacjent pobiera z apteki biode-
gradowalną torbę z informacją, jakie leki ma do 
niej spakować i terminem spotkania z farmaceutą. 
Następnie farmaceuta pomaga ocenić jakość prze-
chowywanych przez pacjenta leków, sprawdza 
poprawność przechowywania, daty ważności 
i porządkuje domową apteczkę pacjenta. Usługa 
jest także wstępem do przeglądu lekowego, podczas 
którego analizowana jest aktualna farmakoterapia 
jednego chorego.

Przegląd lekowy
Usługą w pełni  wykorzystującą wiedzę 
i kompetencje farmaceuty jest przegląd lekowy, 

podczas którego w pierwszej kolejności przepro-
wadzany jest wywiad, a następnie oceniana jest 
farmakoterapia chorego pod kątem regularności 
stosowania leków, problemów z przyjmowaniem 
lub aplikacją różnych postaci, odpowiedniej pory 
dnia, interakcji z żywnością, a także ewentualnych 
istotnych interakcji i działań ubocznych. Wnioski 
z takiej konsultacji zapisywane są na formularzu, 

który zawiera zalecenia dla pacjenta oraz infor-
macje dla lekarza. 

Żadna z wymienionych usług nie może być 
opłacana przez pacjenta, jeśli wykonywana jest 
w lokalu apteki, przez co świadczenie takich usług 
jest ekonomicznie nieuzasadnione, jeśli nie wiąże 
się ze zwiększeniem obrotu i wzrostem liczby 
lojalnych pacjentów. W obecnym stanie prawnym 
nie ma możliwości wglądu w historię choroby 
pacjenta, a co za tym idzie nie można dokonać 
oceny zasadności stosowania leków przepisanych 
przez lekarza. To wszystko sprawia, że obecnie 
przegląd lekowy ma rację bytu jedynie wtedy, 
gdy trwa możliwe krótko (do 15 minut), nie wiąże 
się z koniecznością zatrudnienia dodatkowego 
personelu, a pacjent odczuwa wyraźną korzyść 
ze skorzystania z usługi.

Usługą w pełni 
wykorzystującą 

wiedzę 
i kompetencje 

farmaceuty jest 
przegląd lekowy
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Wdrażanie opieki farmaceutycznej w aptece indywidualnej

Aby przegląd trwał maksymalnie krótko i nie 
dezorganizował pracy apteki, najlepiej wykonywać 
go w trzech etapach:
1. Spotkanie – wydaj rozpiskę leków do wypełnienia 

przez pacjenta – jakie preparaty aktualnie stosuje, 
o jakiej porze dnia i kto je zalecił? (dzięki temu 
dowiemy się też, czy pacjent leczy się u różnych 
lekarzy).

2. Spotkanie – poproś pacjenta o zostawienie wypeł-
nionej rozpiski i umów się z nim na konkretny dzień 
i godzinę, kiedy ruch w aptece jest najmniejszy. 
Zyskasz czas na przeanalizowanie listy leków 
i przygotujesz się na spotkanie. Z czasem, gdy 
te same problemy lekowe będą się powtarzać 
u różnych pacjentów, ten etap nie będzie konieczny.

3. Spotkanie – omów z pacjentem najważniejsze 
potencjalne i rzeczywiste problemy lekowe i zanotuj 
wnioski, które znajdą się na wydruku dla pacjenta 
i lekarza. Jeśli problemów jest więcej, umów się 
na kolejny dzień. Nie staraj się rozwiązać wszyst-
kich problemów pacjenta podczas jednej godzinnej 
wizyty!

Wdrażanie usług w aptece 
indywidualnej
Oprócz przeszkolenia personelu konieczne jest stałe 
monitorowanie jakości usług, przestrzeganie ustalo-
nych standardów ich wykonywania i weryfikowanie 
stanu wiedzy potrzebnego do przeprowadzania 
konsultacji z pacjentem. Kierownik apteki lub inna 
wyznaczona do tego celu osoba powinna mieć 
możliwość oceny przygotowania każdego farma-
ceuty do świadczenia takiej usługi. Na stronie 
www.pierwszystół.pl znajduje się niezależna 
platforma edukacyjna z kursami pozwalającymi 
na przeszkolenie personelu z wykonywania wszyst-
kich wymienionych usług. Dodatkowym niezbędnym 
elementem jest wdrożenie procedur postępowania, 
których znajomość powinien potwierdzić każdy 
pracownik od razu po odbytym szkoleniu (interne-
towym lub stacjonarnym).

Osobiste doświadczenia
Naszą przygodę ze świadczeniem usług opieki 
farmaceutycznej rozpoczęliśmy końcem 2014 r., 
gdy tuż po studiach otworzyliśmy własną aptekę. 
Apteka wyposażona została w gabinet konsultacyjny, 
którego obecność była z początku dla pacjentów 

zaskoczeniem, ale z czasem stał się dla nich natu-
ralnym miejscem przeprowadzania pomiarów 
i konsultacji. Pierwsze wykonane przez nas prze-
glądy lekowe nie były prowadzone według ustalonego 
systemu, tak jak teraz i były naprawdę czasochłonne; 
samo przeanalizowanie rozpiski leków pacjenta 
trwało nawet godzinę.

Z czasem najważniejsze interakcje stają się 
widoczne na pierwszy rzut oka, wiadomo też, jakie 
pytania (i jak) zadawać, aby szybko wykryć problem 
lekowy oraz jak go sprawnie rozwiązać. Tak naprawdę 
największym wyzwaniem było nie samo świad-
czenie usług, lecz kolejny etap, czyli przygotowanie 
personelu apteki do opieki farmaceutycznej. Nawet 
w skali jednej apteki opieka farmaceutyczna nie jest 
czymś, co można spontanicznie wdrożyć, opierając 
się jedynie na wiedzy ze studiów i dotychczasowej 
praktyce. To dało początek rozwijanemu już przez 
lata kompleksowemu systemowi opieki farmaceu-
tycznej (KSOF), który obecnie wdrażamy w aptekach 
w całej Polsce. Gotowy system, materiały dla 
pacjentów i lekarzy oraz praktyczne formularze 
to jest coś, bez czego nie można prowa-
dzić systematycznie opieki farmaceu-
tycznej, sprawnie i szybko wykonując 
usługi, które pozwolą skłonić pacjentów 
do częstszych wizyt.

Co nas czeka 
w przyszłości?
Być może już wkrótce nasze możliwości 
będą mogły zostać poszerzone. Wgląd 
w dokumentację medyczną, możli-
wość szybkiego kontaktu z lekarzem 
i uregulowane przetwarzanie danych 
wrażliwych pacjenta w aptece tylko 
ułatwi świadczenie wszystkich tych 
usług. Jedno jest pewne – nie warto 
biernie czekać, aż doskonały system 
opieki farmaceutycznej spadnie 
z nieba – nawet jeśli opieka farmaceu-
tyczna będzie odgórnie obowiązywała 
we wszystkich aptekach w Polsce i będzie 
refundowana, pacjenci i tak wybiorą 
te placówki, w których farmaceuci będą 
najlepiej przygotowani do świadczenia 
nowych usług, a nic tak dobrze nie przy-
gotowuje do działania, jak praktyka. 

mgr farm.
EFFIOM UMAN-NTUK 

Aptekarz, prezes 
zarząduopieka.farm sp. z o.o

mgr farm.
KONRAD TUSZYŃSKI 
Aptekarz, dyrektor ds. naukowych 

opieka.farm sp. z o.o
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dr n. farm. MAREK JĘDRZEJCZAK
Aptekarz, specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej, 
były wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Słowo „pacjent” w różnych krajach pisane 
i wymawiane jest w podobny sposób. 
Jednym z nielicznych wyjątków jest 

oczywiście język węgierski (beteg). Niedawno, 
tuż przed zamknięciem apteki, rozmawiałem 
z panią, która opiekując się swoim przewlekle 
chorym mężem, często przychodzi do mnie 
po poradę w sprawach związanych z problemami 
lekowymi. Kończąc rozmowę, powiedziała: 
„Życzę panu cierpliwości do wszystkich 
pacjentów, oczekujących od pana pomocy”. 
Miłe. Takich porad udzielam w ciągu każdego 
dnia wiele, ale podziękowania w takiej formie 
nie pamiętam. Inny przykład. Kobieta trzy-
dziestoparoletnia, chora na astmę, zwraca 
się do mnie o pomoc, prosząc o salbutamol 
wziewny i cetyryzynę, ponieważ w obecnym 
stanie zdrowia (duszność, słyszalne z zewnątrz 
świsty) nie jest w stanie dojechać do swojego 
lekarza specjalisty. Cetyryzyna jest w postaci 
OTC, ale salbutamol? Mówię: „Proszę pani, 
a przychodnia?”. „W przychodni jest jeden 
lekarz, dużo ludzi na korytarzu, nie dam rady” 

– odpowiada kobieta. Spoglądam na pacjentkę 
i dłużej nie dyskutuję – wypisuję receptę farma-
ceutyczną. Zimą zetknąłem się z podobną sytu-
acją, kiedy pacjent zwrócił się do mnie z prośbą 
o przygotowanie go do pójścia do lekarza. 
Mieszkał w tym samym bloku, w którym mieści 
się apteka; miał biegunkę i wymioty. Z pierwszym 
problemem zdrowotnym łatwiej jest sobie 
poradzić – istnieje wiele przeciwbiegunkowych 
leków OTC czy suplementów diety, ale wymioty… 
Nic nie mówiąc popatrzyłem na bladego pacjenta 
i wypisałem receptę farmaceutyczną z czopkami 
z thiethylperazine maleate. 

Wracając do słowa „pacjent”, po angielsku 
patient, czyli cierpliwy. W naszej rzeczywistości 
jest to niestety trafne tłumaczenie. 
Tęsknimy za formalnym wdrożeniem opieki 
farmaceutycznej. Czekamy, że system określi, 
kiedy, w jaki sposób i może za ile. Pamiętam 
wiele dyskusji i wykładów na ten temat, 
również tych, które kończyły się wnioskiem, 
że jednak nie dzisiaj. Zapraszaliśmy autorytety 
medyczne, specjalistów z różnych dziedzin, 
w tym z organizacji ochrony zdrowia i… stoimy 
w miejscu.

Dzieje się tak po pierwsze z braku 
zainteresowania systemu opieką farmaceutyczną, 
a po drugie z braku umiejętności środowiska 
farmaceutycznego, które nie potrafi przekonać 
do wdrożenia opieki farmaceutycznej 
środowisk decyzyjnych (rząd, minister zdrowia) 
i akceptacyjnych (samorządy medyczne, 
stowarzyszenia pacjentów). Trzeba zatem 
wykonać potężną pracę, a na razie robić swoje 
– codziennie przekonywać pacjentów aptek, 
że jesteśmy dla nich i nigdy nie powiemy im: 
„nie wiem, jak mogę pomóc”. 

Patient czyli cierpliwy

Patient czyli cierpliwy

www.fotolia.pl
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Wilk syty i owca cała?

dr n. farm. STEFAN PIECHOCKI
Aptekarz, konsultant wojewódzki w zakresie farmacji aptecznej 
dla Wielkopolski, członek Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej

Przychodzi baba do apteki: poproszę dwa 
opakowania „dużego gripeksu”, a aptekarz 
na to: tylko jedno! A baba: to więcej 

w aptece nie ma? Mam, ale nie sprzedam – odpo-
wiada aptekarz…

Wprowadzane regulacje miały w zamyśle 
ustawodawcy utrudnić dostęp do leków 
z pseudoefedryną, kodeiną i dekstrometorfanem 
odurzającej się młodzieży i producentom 
narkotyków, m.in. metamfetaminy. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 grudnia 
2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu 
psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich 
zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego 
ograniczenie w wydawaniu produktów 
leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży 
(Dz.U. z 28 grudnia 2016 r, poz. 2189) obowiązują 
następujące maksymalne zawartości substancji 
w lekach wydawanych w ramach jednorazowej 
transakcji: pseudoefedryny – 720 mg, kodeiny – 
240 mg, dekstrometorfanu – 360 mg. Już wcześniej 
wprowadzono przepisy przejściowe, zmuszające 
aptekarza do wydawania jednego opakowania leku 
zawierającego substancje psychoaktywne. Przemysł 
farmaceutyczny w wielu wypadkach poradził sobie 
ze zmniejszeniem sprzedaży poprzez produkcję 
większych opakowań, nie narażając aptekarzy 
na interwencję inspektora farmaceutycznego i karę 
do 500 tys. złotych.

Jak jednak wygląda rzeczywistość apteczna? 
Jeżeli „klient”, bo raczej nie pacjent, zechce kupić 
20, 40 czy aż 100 tabletek preparatu zawierającego 
naprzykład fosforan kodeiny, to i tak to zrobi, 
nawet w tej samej aptece. Wystarczy poprosić 
kolejną osobę o zakup („nie chcą mi sprzedać, 
a ja i moja sąsiadka potrzebujemy ten lek”). 
Wielokrotnie tak się działo w niejednej aptece… 

A poza tym jest przecież tak wiele placówek 
ochrony zdrowia, gdzie zwykle są małe kolejki, 
więc wystarczy niewielki spacer i nasz „klient” 
wraca z torbą wypełnioną dowolną liczbą 
preparatów z kodeiną lub inną substancją 
psychoaktywną. Idea ograniczenia sprzedaży 
osobom, które chciałyby przyjmować te specyfiki 
niekoniecznie w celu poprawy zdrowia, jest jak 
najbardziej słuszna, lecz sposób ograniczenia 
okazał się już niekoniecznie skuteczny, gdyż 
może tylko w pierwszym momencie takie 
rozwiązanie dało jakiekolwiek efekty. Podobnie 
pomysł zakupów z dowodem osobistym nie byłby 
rozwiązaniem problemu nadużywania substancji 
psychoaktywnych, a jednocześnie rodziłby różne 
wątpliwości. Bo choćby kto dał prawo farmaceucie 
legitymowania pacjenta? Albo co zrobić z tak 
uzyskanymi danymi? 

Leki z pseudoefedryną, kodeiną czy 
dekstrometorfanem powinny opuścić listę leków 
OTC i ponownie wrócić na listę leków RX. Tak 
uważa wielu farmaceutów, sądząc, że ta decyzja 
w sposób naturalny ograniczyłaby pozaleczniczą 
sprzedaż tych substancji. Jednak znowu rzeczową 
dyskusję i rozwiązanie problemu, który najlepiej 
widzą aptekarze, zastąpił zaproponowany przez 
Ministerstwo Zdrowia salomonowy pomysł, 
w jaki sposób równocześnie uzyskać przychylność 
koncernów, a zarazem pokazać społeczeństwu 
dbałość o jego zdrowie i życie. Ale czy wszystko 
jest w porządku? Czy wilk jest syty i owca cała? 
Teoretycznie przynajmniej społeczeństwo uzyskało 
prawną (ale chyba złudną) gwarancję zakazu 
nadużywanie substancji psychoaktywnych. 
Przemysł też wydaje się być zadowolony, bo nikt nie 
zmniejszył sprzedaży produkowanych przez firmy 
produktów leczniczych. 

Wilk syty i owca cała?
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Dzisiejszy artykuł pragnę poświęcić małej, 
a jakże istotnej nowelizacji ustawy 
kodeks postępowania administracyj-
nego (dalej k.p.a.), która weszła w życie 

1 czerwca 2017 r. Jedną z nowości jest przepis 
art. 8 ust. 2 k.p.a., zgodnie z którym organy admi-
nistracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny 
nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania 
spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. 

Przepis powyższy został jak gdyby 
niezauważony ani przez strony postę-
powania administracyjnego, ani przez 
organy administracji. Jest to w rzeczy-
wistości rewolucja w polskim systemie 
prawnym, gdyż każdy będzie mógł się 
powołać na decyzję administracyjną, 
wydaną na rzecz osoby trzeciej.

Co to oznacza w praktyce. Jeżeli 
nasz sąsiad, będąc w takim samym 
stanie faktycznym i prawnym, 
dostał decyzję pozytywną, to my 
też ją musimy dostać. Dlaczego jest 
to takie istotne? Z punktu widzenia 
farmaceuty ma to ogromne znaczenie 
– starając się bowiem o wszelkiego typu 
decyzje administracyjne, jak chociażby 
o zezwolenie na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej, możemy się powo-
ływać na przykłady innych farma-
ceutów, którzy w podobnej sprawie, 
w tym samym stanie faktycznym 

i prawnym, dostali decyzję pozytywną. Przed 
1 czerwca 2017 r. organ nie patrzył na to, czy i w jaki 
sposób rozstrzygał wnioski stron o wydanie decyzji 
administracyjnej. Każda sprawa mogła być zała-
twiona pozytywnie lub negatywnie. Po 1 czerwca 
2017 r. organ musi brać pod uwagę, w jaki sposób 
wydawał decyzje administracyjne w tym samym 
stanie faktycznym i prawnym.

Odstąpienie od tej tzw. linii orzeczniczej musi 
mieć uzasadnione przyczyny. Co ciekawe – pojawiły 
się już pierwsze orzeczenia wojewódzkich sądów 
administracyjnych stwierdzające, że uzasadnioną 
przyczyną jest na przykład wadliwość utrwalonej 
linii orzeczniczej. W przypadku farmaceutów byłoby 
to między innymi nakładanie kar za ulotki infor-
mujące o lokalizacji apteki i godzinach otwarcia. 
Wszystkie wojewódzkie inspektoraty farmaceu-
tyczne wydawałyby takie decyzji, które następnie 
uchylałyby wojewódzkie sądy administracyjne. 
W takim przypadku jak najbardziej zasadnym jest 
odstąpienie od utrwalonej linii orzeczniczej.

W obecnym stanie prawnym dobrze jest mieć 
przyjaciół i rozmawiać z nimi, aby dowiedzieć się, 
czy czasami już nie składali wniosku w podobnej 
sprawie jak my i czy czasami nie dostali pozytywnej 
decyzji administracyjnej. Jeżeli tak – to wystarczy 
we własnym wniosku powołać się na decyzję 
wydaną dla przyjaciela, aby znacząco zwiększyć 
swoje szanse na uzyskanie decyzji pozytywnej. 
Z kolei wydając decyzje administracyjne, należy 
pamiętać, aby linia orzecznicza była spójna, gdyż 

DOBRZE MIEĆ PRZYJACIÓŁ
MARCIN JÓZEFIAK

Bez wielkiego szumu i rozgłosu medialnego wprowadzono 
w polskiej procedurze administracyjnej system anglosaski, 

czyli tzw. prawo precedensu

MARCIN JÓZEFIAK 
Radca prawny Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej. Kurator 
dla osób fizycznych i prawnych, 
autor publikacji z zakresu prawa 

podatkowego i administracyjnego. 
Posiada wieloletnie doświadczenie 
w zakresie w obsługi prawnej firm, 

samorządów i osób prywatnych. 
Prowadzi kancelarię:  

www.jozefiak.org,  
www.-zj-kancelaria.pl. 
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każda strona postępowania admi-
nistracyjnego ma prawo zaskarżyć 
decyzję niezgodną z utrwaloną 
linią orzeczniczą. W dobie dostępu 
do informacji publicznej można 
w łatwy sposób dotrzeć do innych 
decyzji administracyjnych wyda-
nych w podobnych sprawach 
i udowodnić, jaka linia orzecznicza 
jest przeważająca bądź jedyna.

W praktyce polecam rozmowy 
z osobami, które przeszły proce-
durę administracyjną, którą 
my chcemy zainicjować. W ten 
sposób już na etapie wniosku, 
albo w trakcie postępowania 
administracyjnego, możemy 
powołać się na inną decyzję 
i w ten sposób udowodnić utrwa-
loną linię orzeczniczą. Organ 
z kolei ma ograniczone możli-
wości odstąpienia od utrwalonej 
linii orzeczniczej. Pamiętajmy 
jednak, że linia orzecznicza nie 
musi być tylko pozytywna, tj. doty-
czyć wydawania decyzji admini-
stracyjnych uwzględniających 
żądanie wniosku strony. Równie 
dobrze linia orzecznicza może 
być negatywna, czyli na przykład 
żaden wniosek o wydanie zezwo-
lenia na prowadzenie apteki nie 
został pozytywnie rozpatrzony. 
Gdyby więc się okazało, że ktoś 
niesłusznie dostał zezwolenie 
na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej w tym miejscu, 
to strona postępowania admi-
nistracyjnego (lub na przykład 
organizacja społeczna) mogłaby 
taką decyzję zaskarżyć, powołując 
się na utrwaloną – negatywną – 
linię orzeczniczą w tej sprawie. 
W każdym przypadku – warto 
rozmawiać i szukać pomocy 
wśród przyjaciół, aby chociażby 
móc skorzystać z dobrodziejstwa 
przepisu art. 8 ust. 2 k.p.a. 

Ignorantia iuris nocet
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EUGENIUSZ JAROSIK
Redaktor naczelny 

„Farmacji Wielkopolskiej” Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw wprowadziła 
regulacje zezwalające na sprzedaż wysyłkową leków na receptę. Przepisy 

zmieniające w tym zakresie ustawę z 6 stycznia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
została zaproponowana – z inicjatywy Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego - 
dopiero podczas prac legislacyjnych w Sejmie, w zasadzie tuż przed uchwaleniem 
ustawy, co praktycznie uniemożliwiło społeczną debatę na ten temat, rzetelną 
i wszechstronną analizę prawną tych zmian (z wyszczególnieniem aktów 
prawnych, które również należałoby zmienić) i oceną faktycznych skutków tej 
regulacji zarówno dla pacjenta, jak i rynku aptek. Tak szybkie procedowanie 
tej poprawki jest tym bardziej zadziwiające, że potencjalni beneficjenci tego 
rozwiązania, tj. niepełnosprawni nie zgłaszali wcześniej takiego postulatu.

Metoda polegająca na wprowadzaniu do rządowego projektu ustawy poprawek 
na etapie prac w komisji sejmowej stosowana jest na ogół wówczas, gdy zmiany 
dotyczą kwestii kontrowersyjnych, a szersze opiniowanie proponowanych przepisów 
w drodze konsultacji społecznych mogłoby zablokować dalszy proces legislacyjny. 
Na jakiekolwiek działania, także akcję medialną czy mobilizowanie własnego 
środowiska, zainteresowanego odrzuceniem lub modyfikacją proponowanych 
zmian, zwykle nie ma już czasu. Tak się stało z poprawkami zgłoszonymi 17 lipca 
2018 r., które w jeszcze innej postaci zostały ostatecznie poparte przez posłów 
na posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 19 lipca 2018 r.

Intencje wnioskodawców były szlachetne – oto proponuje się przepisy mające 
ułatwić dostęp do leków osobom niepełnosprawnym. Ustawa przyjęta 20 lipca 
2018 r. stanowi bowiem, że dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne 
i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych: bez 
przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest 
ograniczone wiekiem pacjenta; z przepisu lekarza, gdy recepta została wystawiona 
w postaci elektronicznej, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej 
orzeczenie o niepełnosprawności. Ustawodawca nie wskazał jednak, jaki stopień 
niepełnosprawności umożliwia taką ścieżkę zaopatrywania się w leki, stanowiąc 
jedynie, że „weryfikacja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności może 
nastąpić na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę dokonującą zakupu 
produktów leczniczych”. Biorąc pod uwagę założenia informatyzacji państwa, taki 
system byłby dobry, gdyby farmaceuta miał dostęp do bazy orzeczeń ZUS, NFZ 
czy komisji do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. W chwili obecnej 
jednak takiego zintegrowanego systemu informatycznego nie ma, a co za tym idzie 
- powinna nastąpić penalizacja składanego przez zamawiającego leki oświadczenia 
o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności. W ten sposób można by było 
zapobiec niezgodnemu z intencją ustawodawcy obrotowi produktami leczniczymi 
na receptę.

Problemów jest znacznie więcej: brakuje wszak właściwego nadzoru ze strony 
inspekcji farmaceutycznej nad internetową sprzedażą leków; brak mechanizmów 

Rozprawka o metodzie
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pozwalających na kontrolę firm kurierskich i pocztowych w zakresie obrotu lekiem; wzrasta 
zagrożenie wprowadzania do obrotu leków sfałszowanych; farmaceuta nie ma możliwości 
udzielenia pacjentowi informacji o leku i ewentualnych interakcjach z innymi stosowanym 
przez niego produktami leczniczymi; otwiera się furtkę pozyskiwania leków w celu ich 
wywozu za granicę etc. Nie przedstawiono nigdy analiz bezpieczeństwa wysyłkowej sprzedaży 
produktów leczniczych w Polsce dla asortymentów, które już znajdują się w ofercie wysyłkowej 
aptek internetowych. Czy rzeczywiście inspekcja farmaceutyczna jest przygotowana 
do kontrolowania sprzedaży wysyłkowej leków? Jakie jest w tej sprawie stanowisko Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego? 

Ponadto otwarcie tego nowego kanału dystrybucji leków stwarza realne zagrożenie 
dla ekonomicznych podstaw funkcjonowania aptek, zwłaszcza indywidualnych, które 
najczęściej nie prowadzą obecnie sprzedaży internetowej. Dalsze pogarszanie się ich sytuacji 
ekonomicznej, a w efekcie likwidacja aptek indywidualnych jest sprzeczna z uzasadnieniem 
do nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 7 kwietnia 2017 r. Minister Zdrowia i jego 
współpracownicy często podkreślają, jak ważny jest dostęp do rzetelnej informacji o leku, która 
ma wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Mówi się, że aptekę należy przywrócić systemowi 
ochrony zdrowia. Czy tak wprowadzona zmiana rzeczywiście wpisuje się w realizację tych 
założeń? Z praktyki aptekarskiej wynika, że rozmowa z pacjentem w trakcie realizacji recept 
w aptece pozwala nie tylko na wyjaśnienie wielu wątpliwości co do stosowania zleconych leków, 
ale niejednokrotnie pozwala wręcz na uniknięcie błędów lekowych, które mogłyby dotknąć 
pacjenta. Sprzedaż internetowa tego mechanizmu jest pozbawiona. 

Jest też inne niebezpieczeństwo - nowe przepisy mogą być wykorzystywane przez 
przeciwników zakazu reklamy aptek w działaniach mających doprowadzić do zmiany art. 
94a ustawy – Prawo farmaceutyczne. Kto będzie finansował koszty przesyłki w warunkach 
specjalnych zawierających leki? Pacjent? Czy może będziemy mieli do czynienia z programami 
promocyjnymi aptek internetowych, oferującymi tę usługę za darmo pod warunkiem 
jednoczesnego zakupu za odpowiednia wartość leków OTC i suplementów diety? Pacjent 
stanie się przedmiotem kreowania popytu na leki i suplementy diety. Czy z takimi możliwymi 
efektami liczył się projektodawca tej zmiany?

Zapewnienie jak najwygodniejszego dostępu do leków i usług farmaceutycznych – to ważne 
zadanie (choć pilniejsze jest zagwarantowanie wszystkim aptekom i ich pacjentom stałego 
i równego dostępu do leków refundowanych!). Realizacja tego zadania nie może się jednak 
odbywać kosztem bezpieczeństwa, które przy takim asortymencie jak leki powinno być 
na pierwszym miejscu. Dlatego tego typu rozwiązania powinny być wprowadzane ze szczególną 
uwagą i po przeprowadzeniu rzetelnej analizy pod kątem bezpieczeństwo lekowe pacjentów.

Kto zatem tak naprawdę zostanie beneficjentem tak wprowadzonej zmiany ustawowej? 
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APTEKA  
POD AKROPOLEM

www.fotolia.pl

„Miłość przywiodła mnie do kolebki cywilizacji europejskiej” – 
wyznaje w rozmowie z „Farmacją Wielkopolską”  

mgr farm. KRYSTYNA TSIURAKIS,  
polska farmaceutka i ateńska aptekarka.
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ALINA GÓRECKA, „Farmacja Wielkopolska”: Młoda, piękna, 
wykształcona Polka, absolwentka Akademii Medycznej 
w Poznaniu, nagle znalazła się w Atenach i tu rozpoczyna 
swoją drogę zawodową jako farmaceutka. Trudno było?

KRYSTYNA TSIURAKIS: Przyjechałam do Grecji 
w 1992 roku. Grecy czasem używają zabawnego 
określenia „emigrant miłosny”. To byłam właśnie 
ja – miłość przywiodła mnie do kolebki cywili-
zacji europejskiej. Pomimo nieznajomości języka 
greckiego miałam ambitne plany, aby podjąć pracę 
w wyuczonym zawodzie farmaceuty. Nauka języka 
zajęła mi dziewięć miesięcy, czyli rok akademicki. 
Pierwszym miejscem mojej pracy w Atenach była 
grecka firma kosmetyczna, kolejnym zaś – apteka 
w samym centrum tego miasta przy placu Omonia. 
Do dziś uważam, że był to dla mnie drugi uniwer-
sytet: tłumy ludzi z różnych stron świata od rana 
do nocy. Gimnastyka i umysłu, i ciała…

Obecnie prowadzisz w Atenach swoją aptekę. To duże wyzy-
wanie. Czy apteka grecka różni się od polskiej?

W lutym 1999 r. otworzyłam w Atenach własną aptekę, 
którą prowadzę do dnia dzisiejszego. Było to dla 
mnie spore wyzwanie, ponieważ za wszystko sama 
ponoszę odpowiedzialność. Z nikim nie dzielę ani 
zysków, ani strat, ani ryzyka… Jeśli chodzi o wiedzę, 
to nie mam najmniejszych wątpliwości: w polskiej 
uczelni zostałam bardzo dobrze przygotowana 
do wykonywania zawodu.

Grecka apteka znacząco różni się od apteki 
polskiej: większość produktów leczniczych można 
otrzymać bez recepty. Wyjątkiem są na przykład 
leki nasenne, przeciwbólowe z wykazu B, narko-
tyki, niektóre antybiotyki… Społeczeństwo greckie 
ma olbrzymie zaufanie do farmaceutów. Grecy wysoce 
sobie cenią bezpośredni kontakt z aptekarzem. 
Bardzo często podkreślają, że ufają mi bardziej 

niż lekarzowi, dla którego – jak twierdzą – czasem 
zdecydowanie ważniejszy jest interes konkretnej 
firmy farmaceutycznej niż dobro pacjenta. W Grecji 
farmaceuta pełni niemalże rolę lekarza pierw-
szego kontaktu: pomagamy zawsze i wszędzie, tam 
gdzie możemy pomóc chorym, zawsze wspieramy 
pacjentów poradami, nie mówiąc o naszej specy-
ficznej roli powiernika najskrytszych sekretów…

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otworzyć aptekę w Grecji?
Aby otworzyć aptekę w Grecji, należy starać się 
o przyznanie pozwolenia na taką działalność. 
Dokumenty składa się w wydziale zdrowia urzędu 
wojewódzkiego. Istnieje kryterium liczby miesz-
kańców, które regularnie i dość często ulega zmianie. 
Po złożeniu dokumentów urząd wyznacza komisję, 
która dokonuje kontroli, czy apteka jest wyposażona 
w rzeczy niezbędne (farmakopea, wagi, tygle itp.). 
Następnie przychodzą komisje ze związku farma-
ceutów danego okręgu, wydziału budowlanego, 
straży pożarnej… Farmaceuta musi również podpisać 
umowę z kasą chorych. Po przejściu wszystkich 
procedur apteka jest gotowa na realizowanie recept.

Apteka pod Akropolem

Grecka apteka znacząco 
różni się od apteki polskiej: 

większość produktów 
leczniczych można otrzymać 

bez recepty

KRYSTYNA TSIURAKIS



40 | Farmacja Wielkopolska lipiec/sierpień 2018

Jaka jest obecnie struktura własnościowa aptek w Grecji?
W Grecji jeszcze do niedawna właścicielem apteki 
mógł zostać wyłącznie dyplomowany farmaceuta. 
Prawo to uległo jednak zmianie i obecnie właści-
cielem apteki może tu zostać każdy, ale istnieje 
wymóg zatrudnienia dyplomowanego farmaceuty. 
Jest też istotne ograniczenie – otóż ze względu 
na rażący konflikt interesów, który dotyczy kasy 
chorych, właścicielem apteki nie może być lekarz.

Jak wygląda system refundacji za leki? Czy wielki kryzys 
grecki odbija się także na działalności apteki?

Mamy w Grecji listę leków refundowanych. Są to 
leki wszystkich grup, ale olbrzymia liczba medyka-
mentów nie jest refundowana i pacjent uiszcza za nie 
opłatę stuprocentową. Są to prawie wszystkie leki 
okulistyczne (sic!), większość leków dermatologicz-
nych, wszystkie syropy na kaszel, a także niektóre 
szczepionki.

Od ośmiu lat, a może i dłużej, Grecja pogrążona 
jest w wielkim kryzysie ekonomicznym, który objął 
różne obszary życia gospodarczego, w tym rynek 
apteczny. Istotnym źródłem kryzysu były decyzje 
podjęte w roku 2000, gdy Bruksela i Berlin pozwoliły 
na przystąpienie Grecji do strefy euro, pomimo rażą-
cego niespełniania przez nią kryteriów konwergencji 
określonych w traktacie z Maastricht. 1 stycznia 
2001 r. kraj ten wprowadził euro w miejsce drachmy. 

Jaka jest struktura cen w aptekach? Są równe we wszystkich 
aptekach czy też apteki konkurują cenami?

Wszystkie produkty lecznicze mają jednakową cenę, 
jednakże od mniej więcej roku mamy możliwość 
modyfikowania cen niektórych leków, na przykład 
przeciwbólowych, balansując pomiędzy ceną 
najniższą a najwyższą, ustalaną urzędowo. Apteki 
konkurują między sobą cenami w przypadku para-
farmaceutyków, kosmetyków itp. 

Apteka pod Akropolem
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Apteka pod Akropolem

Czy farmaceuci wykonujący zawód w Grecji muszą należeć 
do izby aptekarskiej? Jaką rolę pełni samorząd zawodowy?

Z chwilą rozpoczęcia działalności farmaceuta auto-
matycznie staje się członkiem okręgowego związku 
farmaceutów, a wcześniej członkiem Ogólnokra-
jowego Związku Greckich Farmaceutów. Związek 
reprezentuje nas w rozmowach na szczeblu 
rządowym, przekazuje nam aktualne rozporządzenia 
i ustawy, które wchodzą w życie, a więc pomaga 
w wielu sferach naszej aktywności zawodowej. 

Jesteś niezwykle aktywną osobą, między innymi wice-
prezesem Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
Opowiedz trochę o tej działalności.

Od grudnia 2016 r. należę do Polsko-Greckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej i piastuję w niej zaszczytną 
funkcję pierwszego wiceprezesa Izby, odpowie-
dzialnego za sprawy greckie. Celem powołania 
Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
było zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy 
oboma krajami, która wcale nie jest mała. Grecy 
kupują w Polsce autobusy „Solaris”, w greckich 
supermarketach można nabyć polskie pieczarki, 
jaja, mięso, na przykład polską wołowinę i drób, 
produkty mleczne „Mlekovity”, wyroby czekola-
dowe „Wedla”, produkty bezglutenowe, wreszcie 
kosmetyki firmy „Inglot”, „Ziaja” czy też „Miraculum”, 
której jestem przedstawicielem w Grecji. Ubolewam, 
że zdecydowanie za mało jest na tym rynku polskich 
medykamentów. Z reguły Grecja dokonuje w Polsce 
zakupów interwencyjnych, tzn. w przypadku nagłego 
braku leku i nagłego zapotrzebowania na dany lek. 

Izba stawia sobie ambitne cele: chcemy organi-
zować lub współorganizować misje gospodarcze, 
spotkania i rozmowy biznesowe. Do Grecji przyjeżdża 
wielu polskich przedsiębiorców, którzy potrzebują 

naszej pomocy. My znamy grecki rynek, znamy 
mentalność zarówno greckich przedsiębiorców, jak 
i greckich urzędników. Okazuje się, że nasza pomoc 
obu stronom biznesu jest niezbędna. 

W roku 2017 do Grecji przyjechał Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jak wspominasz tę wizytę? 

W listopadzie 2017 r. gościliśmy w Atenach Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 
wraz z małżonką oraz delegacją polskich polityków 
i biznesmenów. Była to pierwsza wizyta głowy państwa 
polskiego na ziemi greckiej od 1998 r. Do wizyty doszło 
w stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych 
pomiędzy Polską i Grecją. Pan Prezydent spotkał się 
również z grecką Polonią. Uczestniczyłam w Forum 
Zielonych Technologii, na którym Prezydent Andrzej 
Duda wygłosił przemówienie, zachęcając greckich 
biznesmenów do kontaktów i wymiany handlowej 
z Polską. Wizyta ta była szeroko komentowana 
w greckich mediach. Podkreślano dynamiczny rozwój 
Polski, naszą rolę geopolityczną w Europie i na świecie, 
wspominano tragiczną historię i walkę o niepodległość, 
wreszcie losy powojenne i dzisiejszą Polskę – przykład 
niezłomności i ogromnego postępu, innowacyjności 
i poszanowania przodków, kraju pięknego pięknem 
Polaków i dumnego ze swej historii. 

Na zakończenie powiedz kilka słów o sobie… 
Mgr farm. Krystyna Tsiurakis, z domu Sikora. 
W wolnych chwilach maluję, a dla rozładowania 
stresu śpiewam karaoke z zaprzyjaźnionymi Pola-
kami, którzy tak jak ja kochają Grecję, jej historię 
i zabytki, Aleksandra Macedońskiego i Arystotelesa, 
a w ich myślach, w naszych myślach, ciągle te polskie 
lasy szumiące… Mam częsty kontakt z moją ojczyzną 
poprzez więzy rodzinne, ale również przyjacielskie. 
Często odwiedzają nas w Grecji nasi serdeczni przyja-
ciele z Poznania, którzy pokochali Grecje, ba, nauczyli 
sie języka greckiego na tyle, że mogą śmiało zamówić 
kolację w tawernie.

Ειs επανιδειν – do zobaczenia w Helladzie.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała ALINA GÓRECKA 
„Farmacja Wielkopolska”
Zdjęcia: Krzysztof Suliński

Społeczeństwo greckie 
ma olbrzymie zaufanie 

do farmaceutów. Grecy cenią 
sobie bezpośredni kontakt 

z aptekarzem
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Z APTECZKĄ NA WAKACJE
dr n. farm. HANNA PIECHOCKA-KOCZWARA

Apteczka powinna zawierać leki podsta-
wowe i materiały opatrunkowe oraz 
leki specjalne, odpowiednio dobrane 
do grupy wiekowej. Leki podstawowe 

możemy podzielić na kilka grup: przeciwbólowe; 
wspomagające w przeziębieniu; wspomagające 
w podrażnieniach skóry, uczuleniach; preparaty 
stosowane w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. 

W przypadku pierwszej grupy leków najle-
piej jest zaopatrzyć się w środki lecznicze 
o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym 
i przeciwzapalnym. Najczęściej stosowaną substancją 
leczniczą jest paracetamol, najbardziej bezpieczny 
z wszystkich stosowanych leków przeciwbólowych. 
Jeżeli pacjent nie ma problemów z żołądkiem, można 
zaproponować ibuprofen, naproksen lub pyralgin.

Do leków wspomagających i łagodzących przezię-
bienie można zaliczyć rutynę, witaminę C, preparaty 
odkażające jamę ustną, gardło (chlorchinaldin, flur-
biprofen, cetylpiridinium chloride), a także krople 
i aerozole na katar, zawierające w swym składzie 
ksylometazolinę lub oksymetazolinę.

Trzecia grupa leków może się przydać zarówno 
po zbyt długiej „kąpieli słonecznej”, jak i w przypadku 
ukąszeń owadów. W grupie tej należy wymienić 
d-pantenol w postaci kremu lub aerozolu oraz wapno 
pod wieloma postaciami (syrop, tabletki do połykania 
bądź sporządzania płynów musujących). Leki 
o działaniu przeciwuczuleniowym możemy polecać 
zarówno w postaci żelu zawierającego maleinian 
dimetyndenu, jak i w postaci doustnej: kapsułek 
lub tabletek do połykania bądź rozpuszczających się 
w jamie ustnej, a zawierających loratadynę, deslora-
tadynę, cetyryzynę lub lewocetyryzynę. Wymienione 
substancje mają zastosowanie w pokrzywce, również 
idiopatycznej. Cetyryzyna nie może być stosowana 
u osób kierujących samochodami, gdyż po zażyciu 
zwykle pojawia się senność. Natomiast lewocety-
ryzyna ma dwukrotnie silniejsze działanie niż jej 
optyczny izomer cetyryzyna i znacznie mniejsze 
działania niepożądane.

Inną skórną dolegliwością nasilającą się latem 
jest opryszczka wargowa, wywołana przez wirusa 
opryszczki pospolitej. W związku z tym warto 
posiadać w apteczce krem lub żel z acyklowirem, 

Apteczka wakacyjna to nieodłączny element bagażu 
podróżnego. Powinna być dopasowana do wieku 

podróżujących, ich potrzeb oraz zagrożeń zdrowotnych 
występujących w kraju, do którego się wybierają.

APTECZKA PODRÓŻNA ZE ZBIORÓW 
MUZEUM FARMACJI W POZNANIU
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denotywirem lub dokonazolem substancjami hamu-
jącymi replikację wirusa opryszczki. Dobrym rozwią-
zaniem dla osób z nawracającą opryszczką wargową 
będą preparaty doustne zawierające acyklowir, które 
w ostatnim czasie znalazły się wśród leków OTC.

Bardzo często zmiana klimatu, używanej wody 
czy jedzenia może spowodować dolegliwości żołąd-
kowo-jelitowe, stąd ważna jest czwarta grupa leków. 
Najbardziej przydatne będą preparaty z węglem 
aktywnym, loperamidem czy diosmektytem. Można 
korzystać wtedy również z tradycyjnych kropli mięto-
wych lub żołądkowych, najlepiej z dodatkiem papa-
weryny. Przy zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, ale 
również w okresie upałów ważne jest uzupełnianie 
płynów, a szczególnie elektrolitów. Mogą się one 
także przydać podczas długotrwałych wędrówek. 
Dostępne są elektrolity zawierające podstawowe 
pierwiastki, które należy uzupełnić podczas biegunki: 
sód, potas, wapń, magnez. Niektóre preparaty wzbo-
gacone są o glukozę, witaminę C lub probiotyki, takie 
jak Saccharomyces boulardi, Lactobacillus plantarum 
czy Lactobacillus rhamnosus GG.

Oprócz leków należy pamiętać o materiałach 
opatrunkowych oraz środkach odkażających rany. 
W wakacyjnej apteczce najczęściej znajdą się: plastry 
z opatrunkiem i bez, kompresy gazowe, opaski 
dziane i elastyczne oraz chusta trójkątna. Coraz 
częściej na otwarte i świeże rany stosuje się opatrunki 
jałowe, dostępne obecnie bez problemu w aptece. 
Urazy mechaniczne, które kończą się obtarciami 

lub w gorszym wypadku ranami powinny być odka-
żone. Zdania na temat odkażania są podzielone, 
stąd niektórzy tradycyjnie stosują wodę utlenioną, 
wodny roztwór riwanolu lub wysokoprocentowy 
etanol, lecz chyba najbardziej skutecznym prepa-
ratem jest roztwór dichlorowodorku octenidyny. 
Dobrze tolerowany przez błony śluzowe i skórę, 
jednocześnie nie powoduje podrażnienia ran. 
Ważnym aspektem jest też bezbolesne stosowanie 
szczególnie u dzieci. Substancja aktywna nie ulega 
wchłanianiu do organizmu, a roztwór jest bezbarwny 
i nie pozostawia plam.

Warto także pamiętać o środkach 
odstraszających owady (komary, meszki, 
kleszcze), jeżeli udajemy się na obszary 
leśne. Jeżeli wakacje spędzamy nad 
wodą, na plaży to nie wolno zapominać 
o kremach z filtrami UV, chroniącymi 
skórę nie tylko przed poparzeniami, ale 
i możliwością rozwoju nowotworów.

Apteczka wakacyjna powinna 
być tworzona w sposób przemyślany 
i rozsądny. Ma ona być jedynie wykorzy-
stana w przypadkach nagłych, w których 
pacjent może sam sobie pomóc.

Farmaceuta pomagający pacjentowi 
w przygotowaniach pod względem 
medycznym do podróży powinien też 
przypomnieć o zabraniu leków przyj-
mowanych na co dzień. 

dr n. farm. HANNA 
PIECHOCKA-KOCZWARA

Aptekarz, absolwentka Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu.

www.fotolia.pl
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JAK CHRONIĆ ZDROWIE  
W TROPIKACH

EUGENIUSZ JAROSIK: Jakie choroby najczęściej „przywo-
zimy” z podróży wakacyjnych po świecie? Czy w ostatnich 
latach nastąpił wzrost zachorowań na choroby związane 
z tymi wyjazdami?

Prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR PANCEWICZ: 
W ostatnich latach obserwujemy na świecie systema-
tyczny wzrost liczby osób podróżujących do krajów 
Afryki, Azji oraz obu Ameryk. Również Polacy coraz 
częściej wyjeżdżają do tych krajów. Szacuje się, 
że każdego roku na świecie ponad 200 mln osób 
podróżuje turystycznie. 

Uważa się, ale szacunki są różne, że bardzo wiele 
osób ma różne dolegliwości związane z pobytem 
w krajach tropikalnych. Najczęściej osoby te zgłaszają 
się do lekarza z powodu gorączki, zaburzeń żołądko-
wo-jelitowych czy różnego rodzaju zmian skórnych. 
Należy pamiętać, że większość chorób tropikalnych 
rozwija się w ciągu miesiąca. Dlatego każda osoba 
zgłaszająca się do lekarza musi informować o pobycie 
w krajach tropikalnych. 

Jak Pan Profesor ocenia stan wiedzy Polaków na temat 
zagrożeń zdrowotnych związanych z podróżami do krajów 
o podwyższonym ryzyku występowania groźnych chorób 
zakaźnych?

Mam wrażenie, że wiedza na temat zagrożeń 
zdrowotnych podczas podróży i pobytu w krajach 
w odmiennej strefie klimatycznej jest dość powierz-
chowna. Myślę, że wiele osób bagatelizuje 

te zagrożenia. Dlatego tak niewiele osób decyduje 
się na przeprowadzenie przed wyjazdem szcze-
pień profilaktycznych. Nie dotyczy to tylko naszych 
rodaków. Szacuje się, że spośród turystów, którzy 
po powrocie z krajów tropikalnych mają jakieś dole-
gliwości, do lekarza w celu wyjaśnienia przyczyny tych 
objawów zgłasza się jedynie około 8% podróżujących. 

Czy współczesna medycyna gwarantuje nam odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie podróży?

Moim zdaniem współczesna medycyna dyspo-
nuje możliwościami zabezpieczenia nas przed 
różnymi niekorzystnymi zjawiskami podczas 
podróży. Przede wszystkim my musimy zadbać 
o swoje bezpieczeństwo i my musimy znać zagro-
żenia związane z pobytem w określonym rejonie 
czy kraju. Nie możemy zdawać się tylko na przykład 
na organizatorów wyjazdu, wczasów czy wycieczki.

Przed podróżą do niektórych krajów, zwłaszcza tropikal-
nych, powinniśmy pomyśleć o profilaktyce, między innymi 
o szczepieniach. Kiedy i na co należy się szczepić, żeby 
skutecznie zabezpieczyć się przed grożącymi turystom 
chorobami? 

Koniecznie należy zapoznać się z zaleceniami doty-
czącymi szczepień przy wyjazdach do określonego 
regionu świata i określonego kraju. Są szczepienia 
obowiązkowe – na przykład szczepienie prze-
ciwko żółtej febrze – i nie przekroczy się granicy 

„Szacuje się, że spośród turystów, którzy po powrocie z krajów 
tropikalnych mają jakieś dolegliwości, do lekarza w celu wyjaśnienia 
przyczyny tych objawów zgłasza się jedynie około 8% podróżujących” 

– mówi prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR PANCEWICZ, kierownik 
Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego w Białymstoku.
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określonego kraju bez okazania międzynarodowego 
świadectwa przebytego szczepienia. Dysponujemy 
szczepieniami zalecanymi, na przykład szczepieni 
przeciwko durowi brzusznemu, szczepieniem prze-
ciwko meningokokom i wieloma innymi, a więc 
takimi, których przebycie zależy od indywidualnej 
decyzji osoby wyjeżdżającej. Należy pamiętać, 
że istnieją różne schematy szczepień – należy 
zatem odpowiednio zaplanować przygotowania 
do podróży. Należy również być świadomym, że na 
wytworzenie odporności po podaniu szczepionki 
potrzeba czasu. Tak więc nie można spodziewać 
się odporności poszczepiennej następnego dnia 
po otrzymaniu szczepionki.Dlatego przygotowania 
do podróży do krajów w odmiennej strefie klima-
tycznej zawsze należy rozpocząć odpowiednio wcze-
śnie. Powinniśmy zrozumieć, że szczepienia przed 
podróżą to inwestycja długoterminowa. Odporność 
poszczepienna utrzymuje się długo, często kilka lub 
kilkanaście lat,tak więc przy następnych wyjazdach 
może nie być konieczne poddanie się ponownym 
szczepieniom.

Nie należy bagatelizować wpływu podróży na zdrowie, 
wynikającego ze zmian środowiskowych, uwarunkowań 
klimatycznych czy diety. Dotyczy to przede wszystkim 
osób starszych i przewlekle chorych. Jak te osoby powinny 
przygotować się do podróży?

Wyjeżdżając do krajów w odmiennej strefie klima-
tycznej musimy pamiętać, że wyjeżdżamy do krajów 
o innej kulturze, między innymi kulturze żywie-
niowej. Nie powinniśmy korzystać z posiłków kupo-
wanych na straganach na ulicy, na bazarze, a jedynie 
w miejscach, co do których mamy pewność, że są 

tam przestrzegane zasady higieny podczas przygo-
towywania posiłków. Nie należy pić, używać do mycia 
zębów wody „z kranów”, a jedynie napojów fabrycznie 
butelkowanych lub puszkowanych. 

Ryzyko związane z podróżą dotyczy również 
niebezpiecznych kontaktów ze zwierzętami 
(na przykład wścieklizna u wałęsających się psów). 
Zależnie od miejsca pobytu możemy być nara-
żeni na ataki komarów, kleszczy. Dlatego musimy 
stosować repelenty, moskitiery, odpowiedni ubiór. 

Ważnym czynnikiem ryzyka związanego 
z podróżą, szczególnie dlaosób w podeszłym wieku, 
jest zmiana klimatu, wysokie temperatury -konieczne 
jest zatem spożywanie odpowiedniej ilości odpowied-
nich płynów oraz nakrycie głowy. Przemieszczanie się 
samolotem albo długotrwałe przebywanie w pozycji 
wymuszonej, na przykład podczaswielogodzinnej, 
a czasami kilkudniowej 
podróży autobusem wiąże się 
z ryzykiem choroby zakrze-
powej – w takich przypadkach 
zaleca się profilaktykę przeci-
wazakrzepową niefarmako-
logiczną i farmakologiczną. 

Bezwzględnie przed wyjazdem każda osoba, 
szczególnie w wieku podeszłym, przyjmująca wiele 
leków z powodu różnych schorzeń, musi skon-
sultować się ze swoim lekarzem prowadzącym 
w celu ustalenia najlepszych opcji profilaktycznych 
i leczniczych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał EUGENIUSZ JAROSIK

www.fotolia.pl
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APTEKI  
Z ZIÓŁKIEM W TLE

dr HANNA CYTRYŃSKA

Zioło, ziółko, ziołolecznictwo, nalewka 
ziołowa, zielnik, herbarz, aromaterapia, 

cholagoga, maść tygrysia, waleriana, niezłe 
ziółko! Aptekarze dyspensowali miętę: 

„(…) ziele na wszystkie choroby żołądkowe 
jakimkolwiek sposobem zażywane 

pomocne jest. Womity zatrzymuje i chęć 
do jedzenia przywraca”1. 

WIELKI ZIELNIK SZYMONA SYRENIUSZA
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Apteki z ziółkiem w tle

Od wieków rośliny lecz-
nicze były głównym 
surowcem zielarskim, 
z którego sporzą-

dzano leki. Ponieważ tylko świeży 
dostarczał związków aktyw-
nych, zwanych przez Paracelsusa 
quinta essentia2, już w starożytnym 
Egipcie przy kompleksach świą-
tynnych kapłani zakładali ziołowe 
ogrody. Uprawiano tam macie-
rzankę, kolendrę, jaskółcze ziele, 
kozieradkę i wiele innych znanych 
współcześnie ziół. Pomieszczenia 
zwane asit, w których sporzą-
dzano lekarstwa, sytuowano 
w niedostępnych strefach świątyń3. 
Wynikało to z potrzeby zachowania 
w tajemnicy procesu produkcji 
leków, ponieważ ich integralnym 
komponentem były modlitwy 
i formuły magiczne. Ściany asit 
pokrywały freski z hieroglifami 
zawierającymi recepty i zaklęcia. 
Na płaskorzeźbie Fillona przed-
stawiono Egipcjan przy pracy, 
r o z d r a b n i a j ą c y c h  z i a r n a 
w moździerzu oraz przecedzają-
cych napary przez sączki4. Leki 
były przygotowywane w postaciach 
odwarów, roztworów, proszków, 
plastrów, maści, powidełek 
i czopków. Można skonkludować, 
że asit była odpowiednikiem 
współczesnej receptury z jednym 
tylko wyróżnikiem, brakiem 
nawiewu laminarnego. Całość 
wiedzy kapłanów egipskich 
zawarta była w czterdziestu dwóch 
księgach Embra, które według 
wierzeń podyktował bóg mądrości, 
stwórca i organizator świata Thot6. 
Sześć ostatnich tomów dotyczyło 
medycyny i lekarstw: „(…) pierwszy 
o anatomii, drugi o chorobach 
w ogólności, trzeci o narządach, 
czwarty o lekach, piąty o chorobach 
oczu i ostatni o chorobach 

kobiecych”6. W bibliotece uniwer-
syteckiej w Lipsku zachował się 
papirus Ebersa7 z 1500 roku p.n.e., 
zawierający około 900 recept leków 
na różne choroby. Czytamy tam, 
że uniwersalnym ziołowym środ-
kiem leczniczym, według staro-
żytnych Egipcjan, był rycynus 
(Ricinus communis). W przypadku 
niestrawności zjadano całe 
ziarna i popijano piwem, nato-
miast na porost włosów zalecano 
wcierkę ze zmielonych ziaren 
na bazie oliwy. Związki salicylowe 
i flawonoidy zawarte w liściach 
wierzby wykorzystywano przy 
leczeniu bólu nóg – „«darcie» 
w nogach leczono wkładając 
nogi do worka z wilgotnymi 
liśćmi wierzbowymi”8. Stoso-
wano również korę granatowca 
(Cortex Granati) do usuwania 
solitera, piołun (Herba Absinthii) 
na pobudzenie apetytu, miętę 
(Menthea) na wzdęcia i lulek 
(Hyoscyamus Niger) na uspokojenie. 
Do uśmierzania bólu wykorzysty-
wano opium pozyskiwane z maku 
(Papaver somniferum), a z konopi 
(Cannabis) produkowano haszysz 
i pigułki rozweselające9. Jednym 
z najskuteczniejszych środków 
odkażających stosowanych 
do celów leczniczych był czosnek 
(Bulbus allii sativi). Używanie go do 
celów kulinarnych było święto-
kradztwem i podlegało surowej 
karze. Zapisy nazw poszczegól-
nych surowców były zakodowane 
i znane tylko wtajemniczonym 
kapłanom, na przykład symbol 
Ozyrysa definiował bluszcz, Łzy 
Izydy werbenę, a Serce Sępa 
piołun. 

W starożytnej Grecji zioła były 
wszechobecne. Według mitologii 
greckiej twórcą lecznictwa zioło-
wego był centaur Chiron. Po walce 

z Herkulesem wyleczył swoje rany 
rośliną, którą nazwano jego imie-
niem Herba Centaurii10. Grecki bóg 
medycyny Asklepios przejął wiedzę 

o właściwościach roślin leczni-
czych od swojego wychowawcy 
Chirona i nie tylko uzdrawiał 
chorych, ale również wskrzeszał 
umarłych. Świątynie poświęcone 
bogowi Asklepiosowi stanowiły 
miejsca odnowy biologicznej: „(…) 
chorzy przybywający do świątyni 
po poradę poddawali się zabiegom 
higienicznym i praktykom reli-
gijnym. Do zabiegów najczęściej 
stosowanych należały: kąpiele, 
naparzania, gimnastyka, smaro-
wania, nacierania, posty, dieta 
i leczenie ziołami”11. Starożytni 
Grecy w oparciu o wiedzę Egip-
cjan opracowali ilustrowane 
kodeksy, zawierające szczegółowe 
opisy i właściwości lecznicze ziół. 
W odróżnieniu od poprzedników 
dodawanie magii i zaklęć prze-
sunęli na okres pozyskiwania 
surowca zielarskiego. Szczegó-
łowo opisywali terminy zbierania 
ziół oraz formuły magiczne, które 
należy wypowiadać, zrywając 
lub wykopując roślinę. Niektóre 
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Apteki z ziółkiem w tle

zalecenia określające czas, a nawet 
porę dnia lub nocy miały swoje 
uzasadnienie w procesie ich 
wzrostu i kwitnienia. W zielniku 
Teofrasta, powstałym w IV wieku 
p.n.e., nastąpiło wyparcie mistycz-
nych fraz, a autor skupił się tylko 
na właściwościach leczniczych 
roślin. Z czasem w publikacjach 
starożytnych Greków zaczynają 
pojawiać się nowe koncepcje 
leczenia, jak panta rei Hera-
klita z Efezu12 i teorie szkoły 
filozofów przyrody. Jednym 
z najsławniejszych dzieł farma-
kologicznych starożytności było 
„De materia medica” Dioskuri-
desa, zawierające kompendium 
wiedzy dotyczącej zielarstwa13. 
Kodeks uwzględnia dokładny 
opis rośliny, synonim, sposób 
i termin zbierania, przechowy-

wania oraz metodę uzyskiwania 
z niej produktów leczniczych. 
Jedną z największych wartości 
księgi były kolorowane rysunki, 
odzwierciedlające nie tylko postać 
fizyczną rośliny, ale również jej 
naturę. Dioskurides był pierwszym 
badaczem, który sklasyfikował 

i opisał metodę uzyskania leku 
z mandragory czyli dziwostrętu: 
„(…) z korzeni przygotowuje się 
sok, wyciskając świeżą ich korę 
w prasie. Sok ten należy następnie 
wystawić na działanie słońca, 
potem zagęścić i przechowywać 
w glinianym naczyniu”14. Homer 
w Odysei przypisuje mandra-
gorze właściwości magiczne oraz 
zalicza ją do afrodyzjaków potra-
fiących wzbudzić głębokie uczucie 
miłości. Kodeks Dioskuridesa, 
napisany po grecku, był tłuma-
czony na łacinę, syryjski, arabski, 
turecki oraz na języki nowożytne. 
Jako wzorzec funkcjonował aż do 
połowy XVII wieku15. 

W średniowiecznej Europie 
powstała farmacja klasztorna, 
która wniosła duży wkład 
do rozwoju wiedzy o lekach16. 

Zakonnicy zwani infirmierzami 
zajmowali się leczeniem współ-
braci, uprawą roślin leczniczych 
w przyklasztornych ogrodach 
oraz sporządzaniem lekarstw. Nie 
odmawiali też pomocy okolicznym 
mieszkańcom, wspierając przede 
wszystkim ubogich. Do dzisiaj 

zachowały się w zakonnych archi-
wach receptariusze, zawierające 
wykazy leków i formuły sporzą-
dzenia produktu leczniczego. 
Surowce pozyskiwano przede 
wszystkim z przyklasztornych 
ogrodów zwanych Hortulusami. 
Oprócz ziół sadzono kwiaty, 
byliny, warzywa, a nawet drzewa 
owocowe17. Wiązało się to z wiedzą 
o zapylaniu i wzajemnym ekosys-
temie roślin. Do najciekawszych 
źródeł ikonograficznych doty-
czących procedury leczenia 
w średniowiecznym klasz-
torze należy projekt opactwa 
w Saint Gallen. Oprócz kościoła 
i domu zakonnego wydzie-
lono zespół budynków zawie-
rających infirmerię, budynek 
do przeprowadzania zabiegów 
medycznych, dom dla lekarzy, 
w którym jedno pomieszczenie 
Armarium pigmentorum przezna-
czono do przyrządzania leków18. 
W holistycznym pojmowaniu czło-
wieka średniowieczne opactwo 
w Saint Galen było założeniem 
nowatorskim i obejmowało 
wszystkie aspekty życia czło-
wieka. W 1100 r. Nicolai Salernitani 
opublikował praktyczny lekospis 
„Antidotarium”. Autor z dużą 
precyzją określił dawki produktów 
wchodzące w skład lekarstwa oraz 
zamieścił w publikacji obowiązu-
jące wówczas miary i wagi. Leko-
spis ten obowiązywał do końca XVI 
wieku19. Późniejszy podręcznik 
Jana Placotumusa „Pharma-
copoea in compendium red acta”, 
wydany w 1560 r., zawierał opisy 
sporządzania leków, a nawet 
zalecenia, jak mają wyglądać 
wnętrza aptek: „(…) z lewej strony 
od wejścia niech będzie apteka, 
dość obszerna, kwadratowa, 
jasna, o dużych oknach, niezbyt 

ZIELNIK STEFANA 
FALIMIRZA
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Apteki z ziółkiem w tle

wysoka”20. Placotomus nie ogra-
niczał przestrzeni apteki tylko 
do wnętrz zamkniętych. Zalecał 
także posiadanie ogrodu, który 
w pracy aptekarza spełniał 
również funkcje terapeutyczną: 
„(…) ze względu na umysł, aby czy 
to on sam, czy też jego pomoc-
nicy mogli do niego niekiedy 
przyjść i oglądaniem roślin się 
odświeżyć”21. Ważnym aspektem 
prawidłowego działania apteki 
było posiadanie odpowiednich 
pomieszczeń do przechowywania 
surowców leczniczych. Piwnice 
zapewniały niskie temperatury 
natomiast na strychach suszono 
i składowano zioła22. 

Nie sposób pominąć wkładu 
w rozwój ziołolecznictwa zielarzy 
polskich. W 1534 r. powstał Zielnik 
Stefana Falimirza, w 1595 r. Zielnik 
Marcina z Urzędowa oraz Wielki 
Zielnik Szymona Syreniusza 
(wydany w 1613 r.). 

Współcześnie w aptekach ogól-
nodostępnych i szpitalnych nie 
wyrabia się nalewek konwaliowych 
Tinct. Convallariae, Larendogry czy 
olejku różanego Ol. Rosae. Zioła 
są obecne w ofercie aptek w postaci 
herbatek w saszetkach jedno-
razowych lub wchodzą w skład 
kropli leczniczych. Niektóre stały 
się synonimem apteki, wyróż-
niając jej profil oraz uosabiając 

zainteresowania właściciela. Często 
jako godło reprezentują wszystkie 
zioła, na przykład apteka Hortulus 
w Krakowie inne identyfikują się 
z pojedynczymi egzemplarzami 
Verbena, Melissa, Viola, Rumian-
kowa. Niemniej jednak logo apteki 
Ziółko wyróżnia i reprezentuje 
moje rozważania dotyczące roślin 
leczniczych z apteką w tle. 

1  Biruta Markuza- Bieniecka, „Zioła i przyprawy mojej kuchni”, Watra, Warszawa 
1978, s. 29

2  Red. T. Brzeziński, „Historia medycyny”, PZWL, Warszawa 1995, s. 138 
3  R. Rembieliński, „Historia farmacji”, PZWL, Warszawa 1963, s. 25
4  Ibidem, s. 25
5  „Mała encyklopedia powszechna”, PWN 1959, s. 991
6  B. Seyda, „Dzieje medycyny w zarysie”, PZWL, Warszawa 1977, s. 28
7  R. Rembieliński, „Historia farmacji…”, op. cit., s. 25
8  S. Proń, „Musaeum Poloniae Pharmaceuticum”, PZWL ,Warszawa 1967, s. 220
9  R. Rembieliński, „Historia farmacji…”, op. cit., s. 26
10  Ibidem, s. 29
11  Ibidem, s. 30
12  B. Seyda, „Dzieje medycyny…”, op. cit., s. 42
13  Z. Bela, „O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych sprawach 

związanych z historią farmacji”, „Medycyna Praktyczna”, Kraków 2013, s. 431

14  S. Proń, „Musaeum Poloniae…”, op. cit., s. 233
15  Red. T. Brzeziński, „Historia medycyny…”, op. cit., s. 133 n
16  R. Rembieliński, „Historia farmacji”, op. cit., s. 44
17  M. Pietrusiewicz, I. Pietrusiewicz, „Farmaceutycznym szlakiem. Przewodnik 

po Polsce”, Farmedia, Warszawa  2012, s. 431
18  R. Rembieliński, „Historia farmacji…”, op. cit., s. 51
19  Red. T. Brzeziński, „Historia medycyny…”, op. cit., s. 150
20  A. Drygas, „Aptekarstwo gdańskie1399-1939”, Gdańskie Towarzystwo Naukowe 

Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław-Gdańsk i inne 1983, s. 215.

21  Ibidem, s. 215.
22  H. Cytryńska, „Poznańskie apteki, wnętrza, historia, wyposażenie”, Wielko-

polska Okręgowa Izba Aptekarska, Wydawnictwo Nowa Baśń 2016, s. 29.
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dr HANNA CYTRYŃSKA 
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 

(obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Doktorat uzyskała 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W działalności 

naukowo-badawczej zajmuje się następującymi obszarami 
problemowymi: tworzeniem strefy emocjonalnej w projektowanym 

wnętrzu dla człowieka lub grupy poprzez transpozycję wnętrza 
duchowego lub świadomości zbiorowej; korelacją przestrzeni 
architektonicznych i naturalnych krajobrazów; studiami nad 
prawidłowym układem przestrzennym wnętrz mieszkalnych 

i użyteczności publicznej, pomiędzy pomieszczeniami o różnym 
przeznaczeniu. W swojej pracowni architektonicznej realizuje 
projekty architektury oraz wnętrz hoteli, klasztorów, aptek, 

gabinetów lekarskich, restauracji oraz pomieszczeń biurowych. 
Jest autorką publikacji na temat wnętrz aptecznych i sklepów 
Pewex. Tworzy unikatowe egzemplarze biżuterii, które stanowią 

portrety duchowe modela. Uczestniczy w konferencjach 
naukowych dotyczących rozważań nad przestrzeniami naturalnymi 

i wirtualnymi.
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Żyjemy w czasach nadmiaru leków, a wśród 
nich przebijających się z trudem takich, 
które zawierają naturalne składniki, uznane 
za skuteczne od początków cywilizacji. 

Ich przepisy odczytano już z tabliczek z pismem 
klinowym sumeryjskim i akadyjskim (od ok. 2 tys. lat 
p.n.e.). Wiedza płynąca z hieroglifów na papirusach 
w starożytnym Egipcie (od 4 tys. lat p.n.e.) została 
potwierdzona przez Brytyjski Kodeks Farmaceu-
tyczny z 1973 r. Z pokolenia, na pokolenie greckie, 
rzymskie i arabskie uznawane przepisy, czerpały 
wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie 
i spisaną o leczeniu ziołami, wszelkimi roślinami, 
minerałami i produktami zwierzęcymi chorób 
i dolegliwości ludzi i zwierząt. W Polsce Piastow-
skiej apteki zakonne benedyktyńskie oraz nieliczne 
prywatne – w Krakowie, Toruniu, Wrocławiu, 
Poznaniu i Warszawie – są już znane od XIII wieku. 

W tym miejscu zatrzymam się na fenomenie 
pracy Aleksego Pedemontana (zakonnik, 

uczony-alchemik – Aleksy z Piemontu, właściwie 
Ruscelli), który pod koniec życia (zmarł w wieku 
83 lat) pełnego dalekich podroży i doświadczeń, 
także na swoim organizmie, napisał łacińską 
księgę „Sekrety” (libri VII). W latach 1555-1788 
osiągnęła zawrotne powodzenie w przeróbkach 
i tłumaczeniach na 8 języków; na przykład 
w Londynie i Bazylei po 13 wydań. W odróżnieniu 
od pojedynczych wydań około 10 autorów zielników 
w języku polskim w XVI i XVII wieku, „Sekrety” 
wydano w Krakowie w języku polskim w latach 
1563-1620 aż trzykrotnie oraz także w języku 
polskim w Supraślu u bazylianów (zakon unicki 
– greckokatolicki) czterokrotnie (1737-1788). Brak 
również i na ziemiach litewsko-ruskich wydań 
łacińskich zielników świadczy o znajomości języku 
polskiego, który w XVIII wieku stał się powszechny 
w komunikacji społecznej, w druku i w szkolnictwie.

Popularne przedruki „Sekretów” zawierały 
dodane dwie księgi przez tłumacza, Sebastiana 

Może zaciekawić najmniej znana w procesie europeizacji 
tych ziem w składzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów rola 
aptek i aptekarzy w kolegiach jezuickich od końca XVI wieku. 
Także ich rola dydaktyczna i naukowa w drugiej połowie XVIII 

wieku, ich dziedzictwo w Szkole Głównej w Wilnie (1773-1802) 
i Uniwersytecie Wileńskim (1803-1831).

APTEKI JEZUICKIE 
w Wielkim Księstwie Litewskim  

i na ziemiach ruskich Korony Polskiej

prof. dr hab. MARIA BARBARA TOPOLSKA
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Śleszkowskiego (Kraków, 2 wydania w 1620 r.), pod 
wiele mówiącym tytułem: „…na żądanie wielu osób (…) 
Tajemnice wszystkim obojga płci nie tylko ku leczeniu 
rozmaitych chorób ale y gospodarzom, rzemieślnikom 
(…) lekarstwa wyborne y doświadczone na rozmaite 
choroby i inszych rzeczy wiele (…) w nich dozy aptekar-
skie poprawione i przydanych wiele recept…”.

 Zainteresowani włoskim dziełem Pedemon-
tana, docenionym i na ziemiach litewsko-ruskich, 
mają obecnie wydanie z 2000 r. (wydawca Medycyna 
Praktyczna). Jest to oryginalne dzieło zawierające 
recepty i przepisy na leki, kosmetyki i substancje 
zapachowe, przepisy na konfekty z owoców, recep-
tury na zdobienia w rzemiosłach artystycznych, 
na wina, wina lecznicze itd. Taki zestaw generalny 
obowiązywał i w aptekach jezuickich, które zwłaszcza 
ze sprzedaży wódek leczniczych osiągały wysokie 
dochody.

Ukazanie się tego kompendium w czterech wyda-
niach dopiero w XVIII wieku w Supraślu oznaczało 
powolne postępy sztuki aptekarskiej na ziemiach 
wschodnich I Rzeczypospolitej. Wielowiekowa praca 
benedyktynów, ale bardziej jezuitów od początku 
XVII wieku na tej niwie, stała się już widoczna. 
Miała również wpływ, po kasacie zakonu SJ w 1773 r., 
na rozwój farmacji w Szkole Głównej Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego w Wilnie. Jej dzieje (w latach 1773-
1803) opracowane przez Janinę Kamińską w dwóch 
rozprawach (2004-2012), a następnie Imperatorskiego 
Uniwersytetu w Wilnie (1803-1831) przez Daniela Beau-
vois (1991 r.), zawierają wiele szczegółów na temat 
wykładów, aptek, ogrodów, zielników i zbiorów historii 
naturalnej i minerałów. Tak bogatych, że po 1831 r. 
zostały przez Rosjan zabrane dla urządzenia ich uczelni 
w Kijowie i Charkowie. Profesor wileńskiej uczelni, 
Stanisław Bonifacy Jundziłł, w 1791 r. wydał „Opisanie 

Apteki jezuickie w Wielkim Księstwie Litewskim i na ziemiach ruskich Korony Polskiej

GRODNO. OD PRAWEJ: PAŁAC BATOREGO, KOŚCIÓŁ JEZUITÓW I BUDYNEK, W KTÓRYM MIEŚCIŁA SIĘ APTEKA (RYSUNEK NAPOLEONA ORDY)
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wielu roślin W.X.Litewskiego” (według Linneusza) 
i współpracował z ogrodem królewskim w Paryżu. 
Na Uniwersytecie Wileńskim powstała katedra farmacji 
na wydziale medycznym, a w dziedzinie leczenia 
farmakologicznego odznaczał się prof. Jędrzej Śnia-
decki. Po likwidacji Uniwersytetu Wileńskiego w 1831 
r. Rosjanie pozostawili Wydział Lekarski aż do 1842 r., 
a Towarzystwo Lekarskie do 1915 r.

 W kolegium jezuickim i aptece w Grodnie 
Antoni Tyzenhauz, zarządca królewskiej ekonomii, 

zorganizował w 1775 r. Królewską Szkołę Lekarską, 
z oddziałem położnictwa, także dla kobiet, pierwszą 
tego rodzaju na omawianych ziemiach. Jej biblio-
teka, apteka, ogrody z ziołami leczniczymi i zbiory, 
także zielników, stały się słynne. W 1775 r. spro-
wadzono bowiem prof. Jana Emanuela Giliberta, 
profesor medycyny i botaniki Kolegium Królew-
skiego w Lyonie, który w drukarni w Grodnie w 1781 r. 
wydał dzieło „Flora Lithuanica”. W budynku apteki 
kolegium grodzieńskiego odbywały się wykłady 
i zajęcia praktyczne. W latach 1781-1783 profesor 
wykładał historię naturalną w Wilnie i założył 
ogród botaniczny. Oświeceniowa „era Tyzenhauza” 
w królewskich ekonomiach na Litwie została opraco-
wana przez Stanisława Kościałkowskiego, profesora 
z Wilna na uchodźstwie w Londynie (t. 1-2, 1970). 
Zbiory i wykładowcy Akademii w Grodnie zasilili 
w 1781 r. wspomnianą Szkołę Główną w Wilnie, 
tworząc słynny Wydział Lekarski. Tam od 1781 r. 
były wykłady z chemii, a po czterech latach stale 
kursy z farmacji. 

W kolegiach jezuickich zakładanych od 1569 r. 
(Wilno) na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego 
organizacja aptek była zwyczajem. Początkowo dla 
zakonników i uczniów, udzielały pomocy i wydawały 
leki w czasach epidemii także miejscowej ludności. 
Apteki następnie za opłatą udzielały wszelkich porad 
lekarskich. Wiele z nich w istniejących 40 kolegiach 
w XVII i XVIII wieku na ziemiach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i ziemiach ruskich Korony odznaczyło 
się w rozwoju sztuki sporządzania leków i udzielania 

Apteki jezuickie w Wielkim Księstwie Litewskim i na ziemiach ruskich Korony Polskiej

Z kroniki Akademii Wileńskiej 
z 1700 roku wynika, 

że apteka jezuicka ze swych 
dochodów mogła odnawiać 
i budować pomieszczenia, 

gmachy, wznieść trzy kaplice 
w kościele na Łukiszkach

APTEKA JEZUICKA W WILNIE MIEŚCIŁA SIĘ W BUDYNKU NA ROGU ULIC ŚWIĘTOJAŃSKIEJ I UNIWERSYTECKIEJ

WILNO. PLAN BUDYNKÓW UNIWERSYTECKICH (Z ZAZNACZONĄ APTEKĄ) Z XVIII WIEKU
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porad lekarskich. Według znawcy archiwów zakonnych 
i autora dziejów Akademii Wileńskiej ks. Ludwika 
Piechnika liczące się pod każdym względem placówki 
były w Wilnie (2), Krożach, Bobrujsku, Dyneburgu, 
Grodnie, Nowogródku, Nieświeżu, Orszy, Mści-
sławiu, Pińsku, Połocku i Witebsku. Osiem z nich 
powstało po 1751 r. Należy jednak dodać placówki 
na ziemiach ruskich Korony, tak znane w XVIII wieku, 
jak w Krzemieńcu, Jarosławiu, Drohiczynie i innych 
miejscowościach. Jezuici w swych aptekach sporzą-
dzali nie tylko wiele lekarstw, znanych w tradycji 
polskiej i europejskiej, ale ich dochody pochodziły 
głównie z wyrobu nalewek, wódek, likierów, wyrobów 
z cukru, czekolady, wypieku ciast, sporządzania lemo-
niad i napojów imbirowych itd. Już w 1662 r. jezuici 
uzyskali prawo wyzwalania zawodu aptekarskiego. 

Najbardziej znana i doceniana, jak na to wskazują 
w internecie Katarzyna Jaworska i Zbigniew Belt, 
była apteka w kolegium wileńskim SJ. Przywilej 
Augusta III z 1758 r. nadał jej statut apteki publicznej 
i zrównał jej prawa z prywatnymi na terenie Litwy. 
Apteka „pod rządem i sprawowaniem pilnych 
i w sztuce leczniczej biegłych zakonu Sj aptekarzow” 
służyła i służy nie tylko mieszkańcom Wilna, ale 
także bliższym i dalszym miejscowościom. A jednak 
tylko do 1764 r. jezuici mieli prawo sprzedawać 
alkohole, co wpłynęło na dwukrotne zmniejszenie 
dochodów z ich aptek. Jezuici w tym okresie mieli 
dwie apteki w Wilnie i dwa wielkie ogrody botaniczne 
na przedmieściach, w tym jeden już w pierwszej 
połowie XVII wieku na Łukiszkach. 

Od 1763 r. wzrosła rola apteki SJ w Wilnie 
z jej destylarnią, warsztatami i ogrodami w związku 
z rozpoczęciem w Kolegium Jezuickim wykładów 
z historii medycyny. O znaczeniu tej apteki świadczy 
jej szybka odbudowa po zniszczeniach wojennych 
Wilna w czasie najazdu moskiewskiego w sierpniu 
1655 r., a od 1681 r. siedziba w nowym dwupiętrowym 
gmachu. Z kroniki akademii z 1700 r. wynika, 
że apteka ze swych dochodów mogła odnawiać 
i budować pomieszczenia, gmachy, wznieść 3 kaplice 
w kościele na Łukiszkach i zegar. Jej prefekci, bracia 
zakonni, jak na to wskazuje kronika kolegium, przy-
bywali z miast Korony, Warmii i Prus. Podejmo-
wali też prace w innych kolegiach na omawianym 
terenie. Na przykład Andrzej Senterkiewicz 
z Mazowsza pracował w pierwszej połowie XVIII 
wieku w aptekach jezuickich Wilna, Nieświeża, 

Pińska i Braniewa. Andrzej Jucewicz, „najsławniejszy 
z aptekarzy”, pracował w aptekach Grodna, Nowo-
gródka i Witebska, a wychowankowie Piotra Netzla 
– w Grodnie, Drohiczynie i Mścisławiu.

Według ks. Ludwika Piechnika (dzieje apteki 
wileńskiej SJ, t. 3, Rzym 1987), najwybitniejsi jej 
prefekci to: Łotysz – Jan Amsching (1648-1672), hero-
iczny w najtrudniejszym dla Wilna okresie, okupacji 
i zniszczeń moskiewskich. Urodzony na Litwie 
Stanisław Jasicki (1674-1709) wybudował dwupię-
trową aptekę (z salami do wyrobu leków, parzenia 
i destylacji ziół). Wykształcił następcę Jana Zdań-
skiego z Warmii (1709-1749). Żmudzin Andrzej Juce-
wicz, wykształcony w wileńskiej aptece SJ, w latach 
1749-1755 kierował drugą apteką jezuickiego nowi-
cjatu w Wilnie. Piotr Netzel z Warmii, kierownik 
(1733-1772), jednocześnie kierował Ogrodem 
Aptecznym na Łukiszkach, zapewniając aptece 
akademickiej duże 
dochody. W XVIII 
wieku jezuici wileńscy 
na współpracowników 
wybierali sobie znanych 
lekarzy, w większości 
z Królewca. Apte-
karze, pochodzący 
w większości z Warmii, 
również byli wykształ-
ceni w owej pruskiej 
Akademii Królewskiej. 

Według znawców 
przedmiotu wolniejsze 
były, w porównaniu 
do ziem Korony Polskiej 
postępy oświaty i nauki 
na ziemiach W. Ks. 
Litewskiego i ziemiach 
r u s k i c h  K o r o n y. 
Ale  po przybyciu 
i zadomowieniu się 
z a ko n u  j e z u i t ó w 
SJ ich rola w rozwoju 
szkolnictwa i nauki 
zaowocowała także 
w  d z i a ł a j ą c y c h 
już ekspansywnie 
od początku XVII 
wieku aptekach. 

Apteki jezuickie w Wielkim Księstwie Litewskim i na ziemiach ruskich Korony Polskiej

prof. dr hab. MARIA BARBARA TOPOLSKA 
Historyk, profesor zwyczajny od 2002 r. W latach 1978-2004 
w Zakładzie Badań nad Polonią Zagraniczną (później Badań 

Narodowościowych PAN) zajmowała się rolą polskiego 
uchodźstwa niepodległościowego oraz środowisk polskich 

i polonijnych w krzewieniu polskiej kultury i nauki poza granicami 
kraju. Pełniła funkcje w Zarządzie Światowej Rady Badań nad 
Polonią (w 2003 r. dyplom za utrwalanie dziedzictwa Polonii 

w świecie). Od połowy lat siedemdziesiątych zajmuje się udziałem 
narodów i grup etnicznych w pochodzie cywilizacji na wzór 

zachodni na ziemiach litewskich, białoruskich i ukraińskich 
(XV-XX w.), rolą Polaków i polskości w tych przemianach, 

a ostatnio przyczynami i skutkami relacji czterech narodów 
w XVI-XX w. Autorka takich publikacji, jak: „Czytelnik i książka 
w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku”, 

„Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV 
do XVIII wieku”, „Historia wspólna czy rozdzielna. Polacy, Litwini, 

Białorusini, Ukraińcy w ich dziejowym stosunku (XV-XX w.)”.
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Urodził się 27 kwietnia 
1912 roku w Bieczu. 
Był wnukiem i synem 
bieckich aptekarzy: 

jego dziadek Wilhelm (1842–1914) 
walczył w powstaniu styczniowym. 
Ojciec Witold (1885–1941) był etno-
grafem amatorem, kolekcjonerem 
i działaczem społecznym. Jego 
ojciec założył i prowadził drużynę 
harcerską w regionie Biecza; aresz-
towany przez okupanta zginął 
w Oświęcimiu w 1941 roku.

Po ukończeniu w 1932 roku 
gimnazjum w Gorlicach, gdzie 
działał w harcerstwie, Wiesław 
Fusek rozpoczął studia farmaceu-
tyczne na Uniwersytecie Poznań-
skim. W jednym z listów z Biecza 

BIECZ – NA PODWAWELU (1990)

Autorem akwareli prezentowanych w siedzibie 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz 

w Muzeum Farmacji WOIA im. prof. Witolda Włodzimierza 
Głowackiego w Poznaniu jest WIESŁAW FUSEK, 

farmaceuta, biecki aptekarz i artysta malarz. 

MISTRZ Z BIECZA
Wiesław Fusek  

żołnierz, farmaceuta, artysta

EUGENIUSZ JAROSIK
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Mistrz z Biecza

BIECZ (1986)

WIESŁAW FUSEK W SWOIM BIECKIM MIESZKANIU

wspominał czas pobytu w stolicy 
Wielkopolski: „Stary Rynek jest 
mi bliski, bo należałem tam 
do Starszoharcerskiej Drużyny 
im. B. Chrobrego. Bywałem tam 
również na zebraniach Filarec-
kiego Związku Elsów «Eleuzis» 
w prywatnym mieszkaniu chyba 
pana Jana Jachowskiego, b. właści-
ciela Księgarni «Uniwersyteckiej» 
na Kantaka. (…) Na zebraniach 
(z herbatką i ciastkami) bywali: 
prof. Jan Marian Dobrowolski 

z małżonką z ul. Libelta, 
prof.  Adam Wodziczko (…), 
prof. Józef Kostrzewski z małżonką 
ze Strzeszynka, doc. Andrzej 
Niesiołowski (…), filolog klas. 
Stanisław Dedio z małżonką (Roma 
była siostrą prof. A. Wodziczki), 
inż. Seweryn Grabianka Lesz-
czyński (chemik). Spotkałem 
go w Kefar Bilu (PALESTYNA), 
gdy leżał chory w 1942 w Szpitalu 
Wojennym Nr 1 (…), a następnie 
w 1943/44 w Jerozolimie. (…) 

Seweryn miał wtedy pewnie 
powyżej 60 lat i jak wszyscy elsowie 
był niezmiernie pobożny. Sporzą-
dził tam mapę Palestyny, na którą 
naniósł wszystkie miejscowości 
wspomniane w Piśmie Św. i zrobił 
doktorat z teologii. (…) Piszę o tym 
– bo to historia Poznania, a o tyle 
wiążąca się ze światem farmaceu-
tycznym, że Ojciec mój był elsem 
od samego zarania tego związku, 
reprezentując tam farmację. (…) 
Z Poznaniem, moim miastem, 
łączy mnie też osoba art. mal. 
prof. Erwina Elstera (po wojnie 
w Oliwie), z którym spędziliśmy 
razem bardzo miłe wakacje przed 
wojną w bieckim plenerze”.

Dyplom uzyskał w 1938 roku, 
po czym odbył służbę wojskową 
w  S z k o l e  Po d c h o r ą ż y c h 
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Sanitarnych Rezerwy i 5. Okrę-
gowym Szpitalu Wojskowym 
w Krakowie. Po stażu w aptece 
trafił do Wojskowego Centrum 
Wyszkolenia  Sanitarnego 
w Warszawie. W czasie pobytu 
w stolicy studiował w Akademii 
Sztuk Pięknych. 

Podczas wojny obronnej 1939 
roku przydzielony był do apteki 
szpitala wojskowego. Ewaku-
owany na Węgry i internowany 

w Kisbodak, w lutym 1940 roku 
przedostał się do formującego 
się Wojska Polskiego we Francji. 
W kwietniu tego roku został 
w y s ł a n y  z  t r a n s p o r t e m 
żołnierzy do Bejrutu, potem 
do Homs w Syrii, gdzie dołą-
czył do powstającej Samo-
dzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich. Jako żołnierz służb 
sanitarnych brał udział między 
innymi w walkach o Tobruk, 
w Libii i Egipcie. Uczestniczył 
w kampanii włoskiej, przemie-
rzając szlak bojowy od Monte 
Cassino do Bolonii. Za zasługi 
na polu walki odznaczony został 
między innymi Krzyżem Złotym 
Orderu Virtuti Militari i Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami. 
„Historię pustynnych przyjaciół”, 
jak sam mówił, opisał w książce 
„Przez piaski pustyń: dziennik 
żołnierza Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich” (Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 
1988). 

We Włoszech ożenił się z Delią 
Bornaccini. Poznał ją w Numano, 
małym włoskim miasteczku, 
gdzie jego jednostka wojskowa 
zatrzymała się we wrześniu 

Mistrz z Biecza

BIECZ – DOMEK KRZYWEJ AGATY (1990)

LIBIA – ZE WSPOMNIEŃ WOJENNEGO SZLAKU (1991) BIECZ – ZIMA POD LASEM (1991)



lipiec/sierpień 2018 www.farmacjawielkopolska.pl | 57

1944 roku. Numano położone 
jest na wysokiej skale, stromo 
opadającej  do Adriatyku. 
We wspomnieniach tak opisywał 
to spotkanie: „Spostrzegłem 
ją w jednym z okien na piętrze, gdy 
spoglądała na morze. Rozpusz-
czone, gęste, kasztanowe włosy 
okalały jej urodziwą młodą twarz. 
Zagapiony zawadziłem nosem 
o przydrożne drzewo, co nie uszło 
jej uwagi, uśmiechnęła się bowiem, 
wskazując mnie drugiej, siwowłosej 
pani. Następnego dnia złożyło 
się, że w poszukiwaniu lekarza 
trafiła na mnie. Poznaliśmy się. 
Ma na imię Delia, jak owa piękna 
markiza z Loreto. Delia Bornac-
cini. Przez 34 dni naszego pobytu 
w miasteczku widywaliśmy się 
codziennie. Przychodziła z chmarą 
swoich koleżanek z Ankony, które 
schroniły się tu przed bombami. 
Wszystkie miłe, wszystkie mniej 
więcej w wieku 16-21 lat, wesołe 
i rozszczebiotane: Delia, Maria, 
Mirella, Franca, Ciola i wiele 
innych. Delia podobała mi się 
z nich wszystkich najwięcej: buzia 
piękna, opalona. Bystre, wielkie 
i pełne żywego blasku oczy, okolone 
niezwykle pięknym, równym 
i śmiało zarysowanym łukiem 
ciemnych brwi. Usta czerwone – 
tylko całować. Cera jak u brzoskwini 
dojrzałej do zerwania. Diablo 
zgrabna, o ruchach wdzięcznych 
i płynnych, raczka długa i wąska, 
nóżka… Co tu wiele gadać – wzięła 
mnie z miejsca i tyle. Bez wielkiego 
więc namysłu, biorąc pod uwagę 
bliski koniec wojny, następnego 
dnia oświadczyłem się”.

W 1947 roku powrócił z żoną 
do Polski. Objął aptekę w Bieczu, 
należącą przed wojną do ojca. 
Po jej upaństwowieniu w 1951 r. 
został kierownikiem apteki 

we Frysztaku, a następnie 
w Gorlicach, gdzie pracował 
do przejścia na emeryturę, nigdy 
nie przestając malować.

Członkowie rodziny Wiesława 
Fuska obdarzeni byli talentem 

malarskim. Malowali zarówno 
jego siostra, ojciec, jak i dziad. 
Już we wczesnej młodości artysta 
odniósł sukces malarski, otrzy-
mując II nagrodę w konkursie 
wydawnictwa Atlas i kontrakt 

Mistrz z Biecza

BIECZ – FARA (1976)

DELIA BORNACCINI-FUSEK WIESŁAW FUSEK
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Mistrz z Biecza

na ilustracje do książki Karola 
Dickensa „David Copperfield”. 
„Podczas studiów w Poznaniu 
malowałem olejno. Jeden olej, 
20x22 – przełom Dunajca – miał 

prof. K. Hrynakowski. Ten sam 
format – stary rynek (ratusz 
w Poznaniu) – miał prokurator 
dr Józef Woźniak. Zginął w 1939” – 
wspominał w liście z 28 listopada 
1990 r.

By ł  p r z e d e  w s z y s t k i m 
utalentowanym akwarelistą 
i znakomitym pejzażystą – 
mistrzem koloru, ciepła i czaru 
natury. Malował w konwencji 

postimpresjonistycznej. Był 
zakochany w polskim pejzażu. 
Przyroda i różne pory roku – lato, 
jesień, zima… Chata przypró-
szona śniegiem lub zanurzona 
w zieleni. Maluję to, „co mnie 
tu otacza na co dzień” – pisał 
w liście z Biecza. Jego malarstwo 
jest żywiołowe i impulsywne. 
Tworzył „z potrzeby serca” – 
wyznał w liście do dr. Jana 
Majewskiego, poznańskiego 
aptekarza, dodając: „I tu jest 
powód, że tak niechętnie rozstaję 
się ze swymi pracami i niemal 
że ich nie sprzedaję, bo żal. I żal, 
i rodzi się inne uczucie, przykre 
– że handluje się samym sobą, 
swoimi jakże pięknymi przeży-
ciami, często niepowtarzalnymi”. 

Miał wiele indywidualnych 
wystaw. Prace Wiesława Fuska 
znajdują się między innymi 
w kolekcjach w Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, na Węgrzech, 
we Włoszech, Australii, Wielkiej 
Brytanii, Kostaryce czy Czechach. 
Są też eksponowane w muzeach 
farmacji w Krakowie, Poznaniu 
i Warszawie. Prace te przekazywał 
bezpłatnie („Nigdy nie malowałem 

BIECZ GRABINA. DWIE BRZOZY PANI SZMIDOWEJ (1979)

BIECZ – KOPY STANISŁAWA ŻEGLENIA (1986)

BIECZ – ZAŁAWIE (1979)
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Mistrz z Biecza

zarobkowo” – deklarował Wiesław 
Fusek w liście do Muzeum 
Farmacji w Poznaniu).

Był Honorowym Obywatelem 
Ziemi Gorlickiej oraz Honorowym 
Członkiem Towarzystwa Miło-
śników Biecza. Wiele pamiątek 
po Wiesławie Fusku i jego aptece 
trafiło do Muzeum Ziemi Bieckiej 
w Bieczu, które warto zwiedzić 
podczas wakacyjnych wędrówek. 

Wi e s ł aw  F u s e k  z m a r ł 
3 września 2011 roku w Bieczu. 
Na bieckim cmentarzu żegnał 
go między innymi dr Jan Majewski. 
Delia Bornaccini-Fusek zmarła 
1 stycznia 2014 roku w wieku 92 lat 
i została pochowana obok swego 
męża Wiesława. 

PRACE WIESŁAWA FUSKA MOŻNA OBEJRZEĆ W MUZEUM FARMACJI W POZNANIU

WIESŁAW FUSEK I DR JAN MAJEWSKI W BIECZU (2005)
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SPOSÓB NA BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTEM 
ORAZ OPTYMALIZACJĘ CZASU PRACY W APTECE

Długa kolejka w oczekiwaniu 
na realizację recepty, zdener-
wowany farmaceuta próbu-
jący odczytać lekarskie pismo, 

pomyłka przy wydaniu leku, wielogo-
dzinne układanie lekarstw na właściwych 
półkach – to codzienność w naszych 
aptekach. Obecnie dzięki postępowi 
technologicznemu możemy zmienić 
polski rynek farmaceutyczny. Nadchodzi 
czas robotów aptecznych, których nieza-
wodność oraz prosta i intuicyjna obsługa 
pozwolą farmaceutom w pełni wykorzy-
stać swoją wiedzę, a aptekom zwiększyć 
zyski ze sprzedaży leków o 10-15%.

Robot apteczny FABLOX to polska 
marka odpowiadająca potrzebom naszego 
r ynku. Urządzenie stworzone 
i wyprodukowane w Polsce, konkuren-
cyjne cenowo w porównaniu do urządzeń 
z zagranicy zmieni Twoją aptekę na zawsze. 

Nowy początek dla aptek 
– europejskie standardy 
w Polsce
70% aptek w Danii używa zautomaty-
zowanych technologii przy wydawaniu 
leków, 40% aptek brytyjskich korzysta 
z robotów aptecznych i jest to wynik 

na tyle niski, że niepokoi ekspertów. 
W Polsce odsetek ten jest znikomy. 
Tymczasem światowy rynek farma-
ceutyczny rozwija się w coraz szyb-
szym tempie przede wszystkim dzięki 
nowoczesnym rozwiązaniom techno-
logicznym. Wzrost liczby wydawanych 
leków przyczyniający się do szybkiego 
zwrotu kosztów zakupu robota oraz 
zredukowanie napięcia związanego 
z wydaniem właściwego leku wśród 
farmaceutów to znaczące zalety zauto-
matyzowania apteki.

Robot apteczny wspiera farmaceutę 
w codziennej pracy. Bezpośredni kontakt 
z pacjentem oraz fachowe doradztwo 
to czynniki, które w skuteczny sposób 
zwiększają poziom satysfakcji klientów, 
a tym samym wpływają na wzrost 
sprzedaży. 

Pierwszy polski robot 
apteczny FABLOX
Technologie umożliwiające auto-
matyzację procesu wydawania leków 
są już dostępne w Polsce. Niestety 
wysokie koszty ich zakupu były do tej 
pory przeszkodą dla wielu właścicieli 
aptek. Firma Implacore podjęła się 

skonstruowania robota aptecznego 
odpowiadającego potrzebom polskiego 
rynku. We współpracy z inżynierami, 
automatykami i programistami, zapro-
jektowaliśmy maszynę do wydawania 
i magazynowania leków. Z dumą 
możemy powiedzieć, że nasza marka – 
pierwszy polski robot apteczny FABLOX 
– to niezawodne, skuteczne w działaniu 
i bezkonkurencyjne cenowo urządzenie. 

FABLOX to szansa, 
aby zmienić sposób 
działania apteki
Robot zajmuje się magazynowaniem 
i wydawaniem leków. System działania 
jest prosty. Każde opakowanie przed 
załadunkiem na określoną półkę zostaje 
zeskanowane, zmierzone, sfotografowane 
i skatalogowane. Droga leku od komory 
załadunkowej do manipulatora jest 
śledzona okiem kamery. Opakowanie 
trafia więc zawsze na właściwą półkę. 
Równie sprawnie przebiega proces wyda-
wania leków. Robot FABLOX wyszukuje 
i dostarcza odpowiednie opakowanie 
w czasie od 4 do 8 sekund. Nigdy się 
nie myli, lek wydany pacjentowi zawsze 
będzie właściwy. Procesy załadunku 

ROBOT APTECZNY 
FABLOX
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i wydania produktów mogą odbywać 
się jednocześnie. Oto bezpieczeństwo, 
oszczędność czasu i kosztów. 

Farmaceuta zyska 60% czasu. Będzie 
miał możliwość, by porozmawiać 
z pacjentem, polecić odpowiednie suple-
menty, zasugerować leki wspomagające 
leczenie konkretnym specyfikiem lub 
zwrócić uwagę na interakcje zachodzące 
pomiędzy zapisanymi lekami. Stanie 
się tym, kim powinien być zawsze – 
profesjonalnym doradcą. Tak obsłużony 
pacjent chętnie skorzysta z usług apteki 
kolejny raz i poleci ją innym. Wzrośnie 
więc renoma placówki oraz liczba sprze-
dawanych leków. 

Robot FABLOX 
i bezpieczeństwo
Użycie zautomatyzowanych technologii 
wywołuje wiele pytań dotyczących kwestii 
bezpieczeństwa osób zaangażowanych 
w obsługę maszyny oraz produktów 
magazynowanych i wydawanych przez 
urządzenie. Robot FABLOX wyposażono 
więc w rozbudowany i zaawansowany 
obwodowy system zabezpieczeń, 

dzięki któremu użytkowanie go przez 
operatorów, jak i przechowywanie 
leków są pozbawione ryzyka. Kilkueta-
powy proces załadunku gwarantuje, 
że do maszyny nie dostanie się przy-
padkowy produkt. Konieczność zalogo-
wania się do systemu tylko uprawnionych 
osób pozwala na pełną kontrolę nad 
stanem magazynowym. Wykluczone 
jest działanie osób trzecich. Każde naru-
szenie strefy bezpieczeństwa wiąże się 
z automatycznym wyłączeniem robota.

Konstrukcja modułowa 
robota FABLOX
Konstrukcja robota została tak zapro-
jektowana, aby to on dopasował się 
do potrzeb apteki. Można go zainstalować 
niezależnie od rozmiaru lokalu.

Wersja podstawowa robota FABLOX 
basic obejmuje trzy moduły: steru-
jący i magazynujące. Na powierzchni 
4  m² pomieści 7  tys.  opakowań. 
Można go rozbudować o kolejne 
trzy moduły do 8 m², wtedy zmaga-
zynuje 14  tys.  opakowań. Wersja 
rozszerzona robota FABLOX basic+ 

różni się od podstawowej wysoko-
ścią, powierzchnia 3  m² pomieści 
7 tys. opakowań. 

Istnieje możliwość wyboru rozmiaru 
maszyny, rozmiaru półek i wyglądu 
zewnętrznego (kolor obudowy, odpo-
wiednie zadrukowanie powierzchni szyb).

Przetestowanie robota 
FABLOX
Producenci urządzenia zapraszają 
do showroomu w Paczkowie pod Pozna-
niem, w którym można przetestować 
robota, sprawdzić jego zalety oraz 
porozmawiać o takich kwestiach jak 
finansowanie. 

Niezawodność, doświadczenie, 
bezpieczeństwo – posiadamy sprzęt 
niezbędny do zapewnienia Ci wsparcia 
w codziennej pracy. A wszystko 
to w konkurencyjnej cenie.

Implacore Sp. z o.o. 
Poznań, ul. Polska 94a 
tel.: +48 61 663 07 85 
+48 602 365 588, +48 601 704 810 
www.fablox.pl
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dr hab. n. farm. ALEKSANDER DRYGAS
Historyk farmacji, absolwent Akademii Medycznej 

w Poznaniu, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny 
Akademii Medycznej w Gdańsku

W dniu 10 października 1991 r. uchwalona została 
ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach 
medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze 

farmaceutycznym. Była to pierwsza ustawa uchwalona w wolnej 
już od komuny Polsce na te właśnie tematy. Wspominam o tym 
nie bez powodu, jako że ta właśnie ustawa w następnych latach 
poddawana była różnym zmianom, manipulacjom przez 
różnych „majsterkowiczów”, widzących w niej „złotą kurę”, 
która znosi „złote jajka”! A skoro „znosi”, to czemuż by z tego 
nie mogło skorzystać więcej amatorów szybkiego wzbogacenia 
się? No i stało się - ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich, 
prof. UJ Tadeusz Zieliński, w Trybunale Konstytucyjnym 
zaskarżył ustęp drugi artykułu 33, który mówił, że „koncesję 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej może otrzymać 
wyłącznie farmaceuta, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3”. 
A ów „ust. 3” brzmiał: „w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach koncesja na prowadzenie apteki ogólnodostępnej może 
być udzielona innemu podmiotowi niż wymieniony w ust. 2”! 
Przepis ten stał się – jak należy mniemać – punktem wyjścia 
dla Rzecznika Praw Obywatelskich do zaskarżenia w Trybunale 
Konstytucyjnym art. 33 ust. 2. No bo skoro sama ustawa 
w ustępie trzecim taką możliwość sugerowała, to dlaczego 
nie miano by z tego skorzystać? I skorzystano!

Tak więc u progu III Rzeczypospolitej profesja aptekarska 
stanęła w równym orszaku z handlem… śledziami, gwoździami 
i wszelkim innym „geschaftem”! Niestety, w następnych 
latach wspomniana ustawa doczekała się innych jeszcze 
„udoskonaleń” wołających o pomstę do nieba, ale to może 
przy innej okazji… W tej chwili warto zwrócić uwagę na jeden 
zasadniczy i ważny aspekt: uchwalona w 2001 r. ustawa pod 
nazwą „Prawo farmaceutyczne”, która uchyliła ustawę z 1991 r. 
o środkach farmaceutycznych, zabrania reklamy leków 
i aptek. I bardzo słusznie! Bo lek nie jest takim sobie zwykłym 
„towarem”, który można „kupić” (nabyć) „kiedy się chce” i „ile się 
chce”, a apteka „byle sklepem” (ze wspomnianymi wyżej... 
gwoździami, śledziami itp.). Ta właśnie okoliczność sprawia, 
że ów „towar-lek” (musimy się wszak zgodzić z faktem, że lek 

jest także – w sensie ekonomicznym – towarem, który trzeba 
wyprodukować) w zasadniczy sposób odróżnia się od wszelkich 
innych towarów, które można kupić, jeśli tylko dysponuje się 
określoną sumą pieniędzy. Trzeba pamiętać, że nawet mając 
pieniądze, nie nabędziemy leków silnie działających, bo o tym 
wyłącznie decyduje lekarz. A co najważniejsze, żadnych leków 
nie wolno reklamować (choć  przed drugą wojną światową 
Zakłady Chemiczne w Pabianicach, które wówczas stanowiły 
własność słynnej firmy farmaceutycznej CIBA z Bazylei, 
reklamowały słynny „hit” lekowy, przeciwbólową „cibalginę”, 
cytatem z Hipokratesa: Sedare dolorem, opus divinum est – 
„Poskramianie bólu jest dziełem boskim”).

Oczywiście, typowej reklamy w sensie handlowym nie 
można utożsamiać z tzw. informacją o leku, bo jest to zupełnie 
inne zagadnienie. Nie można na przykład wyobrazić sobie 
sytuacji, żeby grupa zawodowa lekarzy i aptekarzy nie była 
w porę dokładnie poinformowana o pewnych zastrzeżeniach 
do leku, ubocznych działaniach, jakie jakiś nowy lek może 
powodować, a które nie zawsze można wychwycić mimo 
uprzednich badań na zwierzętach, a potem na ludziach 
w wytypowanych szpitalach i klinikach. Tragiczny przykład 
thalidomidu z lat 60. XX w. jest tu najbardziej wymowny! 
Z tych i wielu innych powodów trudno byłoby dziś sobie 
wyobrazić brak szerokiej informacji o leku, która z reklamą 
nie ma nic wspólnego.

Z drugiej strony wiemy też, że poza informacją dla 
fachowców, istnieje specjalny jej rodzaj dla pacjentów: 
z pierwszym mamy do czynienia jeszcze w gabinecie lekarza, 
z drugim w aptece. I wcale nie jest tradycją uświęcone (i prawie 
wyświechtane) „trzy razy po jedzeniu”! Farmaceuta-aptekarz, 
znawca leku, oprócz tej formuły, musi często powiedzieć o wiele 
więcej, na przykład przestrzec przed negatywnymi skutkami 
w przypadku niewłaściwego użycia. Bywa, że musi udzielić 
dodatkowego instruktażu w rodzaju: „pić dużo płynów”, 
nie używać alkoholu, przestrzegać określonej diety itd. itp.! 
Tego rodzaju instrukcje nie są jakąkolwiek formą reklamy. 
Warto te rzeczy rozróżniać i o tym pamiętać!  
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MUZEUM FARMACJI  
im. prof. W.W. Głowackiego 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Poznaniu

Poznań, al. Marcinkowskiego 11
tel.: 798 195 988

e-mail: muzeumfarmacji@woia.pl
Muzeum czynne jest we wtorki, 
środy i piątki od 9:00 do 15:00

Wstęp bezpłatny
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