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Dyżury nocne i świąteczne aptek
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mgr farm. ALINA GÓRECKA
Prezes Wielkopolskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej Nowy rok już od pierwszych dni przyniósł nam wiele emocji. Przygotowani informa-
tycznie na godzinę „0’’, jaką była data 31 grudnia 2018 r. w zakresie realizacji e-recept, 
rozpoczęliśmy realizację na razie papierowych recept po nowemu. Pojawiły się 

pierwsze problemy i wątpliwości, które rozwiązywaliśmy przy wsparciu informatyków lub 
z pomocą materiałów edukacyjnych udostępnianych przez Centrum Systemów Informacyj-
nych Ochrony Zdrowia. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkało się szkolenie w zakresie 
realizacji e-recepty przygotowane przez CSIOZ we współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą 
Aptekarską. Uczestniczyło w nim kilkaset osób. Forma warsztatowa tego szkolenia realizo-
wana przez wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr. farm. Marka Tomkowa i skarbnika 
NRA mgr. farm. Mariana Witkowskiego spotkała się z dużym uznaniem. Staraliśmy się, aby 
zmiany w procesie wdrażania nowych rozwiązań w realizacji recept w jak najmniejszym 
stopniu były przyczyną stresu farmaceutów wielkopolskich. Mam nadzieję, że się udało.

Niestety, drugie wdrożenie realizowane w tym roku (od 9 lutego 2019 r.) – chodzi o wery-
fikację autentyczności leków – nie zostało już tak dobrze przygotowane przez Krajową 
Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków. Główne problemy to wielodniowe opóź-
nienia w dostarczaniu aptekom kodów dostępu do platformy, brak szkoleń oferowanych 
przez KOWAL, a także brak możliwości sprawdzenia przez aptekę, które opakowania leków 
ma weryfikować. Nie każde opakowanie leku przygotowane przez producenta zgodnie 
z wytycznymi dyrektywy (kod 2d i zabezpieczenie) jest w bazie kodów. Są tam wyłącznie te, 
które zostały wprowadzone do obrotu od 9 lutego 2019 r. Skąd aptekarz ma wiedzieć, kiedy 
opakowanie zostało dopuszczone do obrotu? Takiej informacji nie otrzymuje na fakturze 
z hurtowni. Opóźnienia w dostarczeniu narzędzi do zalogowania się apteki do systemu, 
fałszywe alarmy, widmo gigantycznych kar za brak weryfikacji rodzą frustrację niejednego 
aptekarza. Czeka nas jeszcze wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi. Nie pamiętam, aby którykolwiek z sektorów ochrony zdrowia miał 
w tak krótkim czasie tyle wdrożeń obciążających nie tylko bezpośrednich wykonawców tych 
zmian, ale i generujących tak duże koszty po stronie przedsiębiorców.

W pierwszym tegorocznym numerze „Farmacji Wielkopolskiej” polecam wywiad z prof. dr. hab. 
Franciszkiem Główką o programie farmaceutycznych studiów anglojęzycznych na Uniwersytecie 
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. Czyżby był to program marzeń także dla polskich 
adeptów farmacji? Interesujących informacji o pracy farmaceutów w Wielkiej Brytanii dostarcza 
rozmowa z mgr farm. Aleksandrą Houghton. Zachęcam również do przeczytania artykułów 
o nabrzmiewającym problemie dyżurów aptek. W części poświęconej historii zawodu przypo-
minamy może nie wszystkim znaną postać prof. Jana Czochralskiego. 

Ten numer „Farmacji Wielkopolskiej” ukazuje się w czasie dynamicznych zmian  
w wiosennej pogodzie, ale też w polskiej aptece. Przyjemnej lektury.

Karnawał pełen emocji i cyfryzacji
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Prośba o zainicjowanie prac legislacyjnych 
w Ministerstwie Zdrowia

W związku ze złożeniem przez Naczelną 
Radę Aptekarską propozycji zmian w prawie 
farmaceutycznym dotyczących pełnienia 
przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze 
nocnej, niedziele i w święta proszę o interwencję 
i zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających 
do unormowania funkcjonowania systemu dostępu 
do usług farmaceutycznych z poszanowaniem praw 
przedsiębiorców prowadzących apteki.

W obecnym stanie prawnym (art. 94 ust. 1 
i 2 ustawy prawo farmaceutyczne) rady powiatów 
podejmują uchwały narzucające przedsiębiorcom 
prowadzącym apteki ogólnodostępne 
harmonogramy dyżurów w porze nocnej, niedziele, 
święta i inne dni wolne od pracy. Uchwały te muszą 
być konsultowane między innymi z właściwymi 
miejscowo okręgowymi radami aptekarskimi, 
jednakże opinia samorządu aptekarskiego dla 
uchwałodawcy nie ma mocy wiążącej. W toku 
opiniowania projektów uchwał rad powiatów 
izba aptekarska każdorazowo prosi o wyrażenie 
swojego stanowiska wszystkie podmioty (apteki), 
których plan dyżurów dotyczy i w oparciu o nie 
przygotowuje swoją opinię. Pomimo sprzeciwu 
większości podmiotów prowadzących apteki 
ogólnodostępne, rady powiatów, uchwalając 
harmonogram dyżurów, w ogóle nie biorą pod 
uwagę zastrzeżeń wyrażonych w opiniach 
okręgowych rad aptekarskich, takich jak:
▷  Brak kadry (magistrów farmacji) w aptekach, 

pozwalającej na funkcjonowanie w porze nocnej, 
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. 
Według danych resortu zdrowia (odpowiedź na 
interpelację poselską nr 16650 z 14 listopada 2017 r.) 
w statystycznej polskiej aptece pracuje zaledwie 
1,78 magistra farmacji, z czego 83% to kobiety. 
Tylko farmaceuta (magister farmacji) ma prawo 
do samodzielnej pracy w aptece, w tym na dyżurze.

▷  Nieuwzględnianie faktycznych potrzeb miejscowej 
ludności i ekonomicznego uzasadnienia prowadzenia 
aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy. Według resortu zdrowia 
(informacja podana przez Dyrektor Departamentu 
Polityki Lekowej i Farmacji panią Izabelę Obarską 
19 września 2017 r. na spotkaniu w Ministerstwie 
Zdrowia), im mniejsza apteka i im mniejsza 
miejscowość, w której się znajduje, tym mniejszy ruch 
i obroty na dyżurach, do zerowych włącznie.

▷  Brak powiązania dostępu do świadczeń zdrowotnych 
w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne 
od pracy z lokalizacją apteki świadczącej usługi 
farmaceutyczne. Miejsca, gdzie potencjalnie 
mogą być wystawione recepty, znajdują się często 
w odległości wielu kilometrów od apteki, dla której 
dyżur ustanowiono uchwałą. W takiej sytuacji 
pacjent musi krążyć od miejsca zamieszkania do 
miejsca, w którym otrzyma świadczenie zdrowotne/
pomoc wieczorową (SOR), do apteki w innej 
miejscowości i wrócić do domu w jeszcze innej 
miejscowości powiatu.

Na ogół brak jest też dialogu pomiędzy zarządami 
powiatów a przedsiębiorcami prowadzącymi 
apteki w sprawie zabezpieczenia dostępu do usług 
farmaceutycznych, co wskazuje na lekceważenie 
obywateli prowadzących działalność gospodarczą 
w postaci prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
i ignorowanie ich uzasadnionych uwag. Jednocześnie 
jedynie od tej grupy oczekuje się bezpłatnych 
usług na rzecz społeczności powiatu. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej nie zezwala na brak zapłaty 
za pracę.

Norma prawna zawarta w mającym swe źródło 
w czasach PRL art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne 
powoduje, że przedstawiciele powiatów 
w nieograniczony sposób generują wobec aptek 
niemożliwe do spełnienia żądania darmowej pracy. 
W przypadku jej odmowy na apteki zrzucana jest 
wina za brak dyżurów. Tak więc nawet gdy dochodzi 

LIST

PISMO PREZESÓW  
Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu 

i Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu  
do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej  

Mateusza Morawieckiego
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do rozmów pomiędzy aptekarzami a samorządowcami, 
zdanie aptekarzy jest ignorowane lub marginalizowane. 
Jednocześnie wiele uchwał rad powiatów dotyczących 
dyżurów zawiera istotne wady prawne, które 
powodują ich unieważnienie poprzez rozstrzygnięcia 
nadzorcze wojewodów lub – coraz częściej – przez sądy 
administracyjne. Sądy w uzasadnieniach wyroków 
wskazują niewykonalność dyżurów jako jeden z bardziej 
istotnych powodów unieważniania ww. uchwał.

Powyższe sprawia, że prawo miejscowe, tworzone 
przez rady powiatów, pozostaje często tylko prawem 
na papierze. Należy podkreślić, że nie ma umów 
pomiędzy radami powiatów a przedsiębiorcami 
prowadzącymi apteki, które definiowałyby obowiązki 
obu stron w zakresie zabezpieczenia dostępu do usług 
farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy. Ze strony powiatów nie ma zgody na 
finansowanie dyżurów aptek, mimo że zgodnie ze swym 
prawnym obowiązkiem znajdują środki na finansowanie 
innych zadań w ochronie zdrowia. Jednocześnie brak 
obowiązku zapłaty za dyżur ze strony powiatów generuje 
niczym nieograniczone żądania dyżurów aptek.

Samorządy straszą przedsiębiorców prowadzących 
apteki wyimaginowanymi sankcjami, niemającymi 
żadnych podstaw prawnych (art. 94 ustawy prawo 
farmaceutyczne słusznie nie zawiera sankcji, gdyż 
doprowadziłyby one do sytuacji przeciwnej niż 
oczekiwana przez rady powiatów: apteki przestawałyby 
istnieć). Częste jest grożenie wystąpieniem do Inspekcji 
Farmaceutycznej o cofnięcie zezwolenia aptece, 
w której bez zagrożenia zdrowia lub życia, swojego 
lub pacjentów (możliwość pomyłki spowodowanej 
przemęczeniem), jeden lub dwóch farmaceutów 
fizycznie nie jest w stanie pracować 24 h na dobę 
przez 7 dni w tygodniu (tygodniowy cykl dyżurów 
jest najczęstszy w harmonogramach bezref leksyjnie 
opracowywanych przez rady powiatów). Naciski 
samorządowców na podmioty prowadzące apteki 
przybierają niekiedy niedopuszczalne formy; 
przykładem są działania straży miejskiej mające 
znamiona nękania (https://podlasiak.info.pl/
miedzyrzec-podlaski-koniec-horroru-z-nocna-
praca-aptek/). Takie próby nacisku w sposób istotny 
naruszają zaufanie obywateli do państwa i prawa.

Pomysły samorządów są najróżniejsze. W jednym 
z powiatów zmusza się przedsiębiorców prowadzących 
apteki, aby przekazywali sobie nawzajem telefon 
komórkowy, służący do kontaktów pomiędzy 
mieszkańcami powiatu a farmaceutą, który w razie 
potrzeby miałby otworzyć aptekę. Oczywiście koszt 
dojazd do apteki to kolejne obciążenie farmaceuty. 
Problem polega na tym, że w uchwale rady powiatu 
nie ma mowy o telefonie, a przekazywanie urządzenia 

miałoby się odbywać bez jakiegokolwiek protokołu 
zdawczo-odbiorczego. Taki stan rzeczy oznacza, 
że nie ma dialogu pomiędzy władzą samorządową 
a farmaceutami, przedsiębiorcami, na czym cierpią 
obywatele. 

Narzucenie w ustawie Prawo farmaceutyczne obowiązku 
otwarcia aptek w porze nocnej, w niedziele, święta 
i inne dni wolne od pracy odbyło się bez jakiejkolwiek 
zawartej w ustawie obligatoryjnej rekompensaty dla 
przedsiębiorców, ale też nie zawiera zapisu, że dyżury 
powinny być świadczone bezpłatnie. Otwarcie apteki 
w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne 
od pracy wiąże się z koniecznością zatrudnienia 
dodatkowego personelu, a przede wszystkim z wyższymi 
kosztami wynagrodzeń pracowników. Tymczasem 
zdecydowana większość pacjentów zaopatruje się w leki 
w tygodniu, a w sytuacjach nagłych są zaopatrywani 
przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. 
Co oczywiste, w przypadku nagłego zagrożenia 
zdrowia lub życia korzysta się z pomocy pogotowia 
ratunkowego, SOR lub szpitala, a nie udaje się do apteki. 
Istnieje zatem konieczność ogólnopolskiej weryfikacji 
potrzeb utrzymywania aptek dyżurnych w powiązaniu 
z systemem dostępu do pomocy wieczorowej i świątecznej 
w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych.

Propozycje zmian systemowych, przygotowane wspólnie 
przez Związek Powiatów Polskich oraz Naczelną Radę 
Aptekarską, a skierowane do Ministra Zdrowia w 2017 r. 
i 2018 r., mają na celu:
▷  systemową zmianę relacji pomiędzy władzą 

samorządową a podmiotami prowadzącymi 
apteki ogólnodostępne;

▷  zabezpieczenie dostępu do usług farmaceutycznych dla 
obywateli tam, gdzie jest to rzeczywiście niezbędne, bez 
nakładania dodatkowych obowiązków świadczenia 
usług w interesie publicznym na wybraną grupę 
obywateli bez jakiejkolwiek rekompensaty.

Utrzymywanie status quo nie leży w interesie 
ani państwa, ani władz samorządowych, ani 
przedsiębiorców. Demokratyczne państwo prawa 
powinno, w naszej opinii, zabezpieczać w sposób 
racjonalny dostęp zarówno do świadczeń zdrowotnych, 
jak i do usług farmaceutycznych w porze nocnej 
i w święta bez oczekiwania, że jakakolwiek grupa 
przedsiębiorców lub obywateli będzie je świadczyła 
w interesie publicznym bez wynagrodzenia.

mgr farm. ALINA GÓRECKA 
Prezes Wielkopolskiej Okręgowej  

Rady Aptekarskiej w Poznaniu

mgr farm. JAROSŁAW TUZIKIEWICZ 
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu
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POCZTA

Obowiązek darmowej pracy
W związku z zaproponowanym przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu projektem 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2019 wraz z harmonogramem 
dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele święta i inne dni 
wolne od pracy wnoszę o zwolnienie apteki „Parkowa” z obowiązku pełnienia dyżurów.

Ze względu na brak w gminie Mosina placówek doraźnej pomocy medycznej oraz nocnej 
i świątecznej izby przyjęć nie ma zapotrzebowania na prowadzenie tego typu dyżurów. 
Obrót w czasie dyżuru wynosi zaledwie kilkadziesiąt złotych, a sprzedane produkty (na 
przykład pojemnik na mocz, krople do nosa, szampon na wszy i mleko dla dziecka) nie 
stanowią leków ratujących życie i zdrowie.

Rada Powiatu narzuca aptekom obowiązek darmowej pracy. Koszty funkcjonowania apteki 
i opłacenia pracownika w trakcie dyżuru są znacznie wyższe niż dochód ze sprzedaży, czyli 
apteka praktycznie prowadzi w tym czasie działalność „charytatywną”, co przy obecnej 
kondycji finansowej generuje poważne straty i grozi utratą rentowności. 

mgr farm. ANNA ROSÓŁ 
kierownik apteki

Praca ponad siły
Starostwo zmusza nas, farmaceutów, do pracy ponad siły, co może doprowadzić 
do zagrożenia zdrowia, a nawet życia pacjentów. Z wieloletnich obserwacji wieloletnich 
poczynionych podczas pracy w aptekach wynika, że pełnienie dyżurów w miastach 
Czarnków i Trzcianka nie ma uzasadnienia w faktycznych potrzebach ludności. Uważam, 
że podstawowe godziny czynności aptek są wystarczające do zaopatrzenia miejscowej 
społeczności w leki.

APTEKARZ Z CZARNKOWA

Pełnienie dyżurów jest zbędne
Zawód farmaceuty wykonuję dziewięć lat. W tym czasie wielokrotnie pełniłem dyżur w aptece. Obecnie pracuję 
w aptece w mieście powiatowym i także pełnię dyżury nocne. Wygląda to tak: od poniedziałku do piątku pełni 
się dyżur telefoniczny w godzinach od 20:00 do 8:00 następnego dnia. Natomiast w soboty, niedziele i święta 
w godzinach od 20:00 do 22:00 farmaceuta osobiście jest obecny w aptece, a od 22:00 do 8:00 pełni dyżur pod 
telefonem. Apteki na terenie miasta pełnią dyżury tygodniowe według harmonogramu dyżurów ustalonego 
przez radę powiatu. Wielokrotnie pełniłem dyżur telefoniczny w tygodniu i muszę stwierdzić, że nigdy nikt nie 
zadzwonił w sprawie realizacji recepty (dodam, że powinny być to recepty z izby przyjęć szpitala z adnotacją 
„cito”). Pełniłem także dyżury w weekendy i święta. W godzinach od 22:00 do 8:00 też nikt nie dzwonił 
w sprawie realizacji recepty. Natomiast w godzinach od 20:00 do 22:00, kiedy osobiście przebywałem w aptece, 
podczas trzech takich dyżurów obsługiwałem kilku pacjentów, którzy zrealizowali trzy recepty na antybiotyk 
oraz pacjentów kupujących leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Jak wynika z mojego doświadczenia, 
zainteresowanie nocnymi i weekendowymi „zakupami” w aptece jest znikome. Potwierdzają to również inni 
farmaceuci pełniący dyżury w aptece. Jeśli pacjent potrzebuje pilnej pomocy, w pierwszej kolejności zgłasza 
się do szpitala. Trzeba zaznaczyć, że leki ratujące życie, które stosowane są w stanach nagłych, pacjent w razie 
potrzeby otrzymuje w szpitalu (SOR) lub w karetce pogotowia. W związku z tym, że kilka aptek w mieście 
jest otwartych do godziny 22:00, także w niedziele i święta, pełnienie dyżurów, moim zdaniem, jest zbędne. 
W zupełności jest zrealizowane zapotrzebowanie lokalnej ludności na usługi farmaceutyczne. Należy też wziąć 
pod uwagę fakt, że dyżury są nieopłacalne, a właściciele aptek muszą ponosić wszystkie koszty z tym związane.

FRYDERYK GRABARZ 
Chodzież

***

***
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10 LAT  
poznańskiego programu 

PHARMD
„Potrzeba głębokiej wiary, dobrej woli, a przede wszystkim 

działania ze strony samych farmaceutów, żeby zmiany 
w kierunku nowoczesności zawodu stały się faktem. 

Jest to nasza odpowiedzialność za przyszłość polskiej 
farmacji i musimy się z tego obowiązku wywiązać” – mówi 

prof. dr hab. FRANCISZEK GŁÓWKA, prodziekan ds. nauczania 
w języku angielskim i współpracy z zagranicą Wydziału 

Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, w rozmowie z Eugeniuszem 

Jarosikiem i Stefanem Piechockim z „Farmacji Wielkopolskiej”.

Eugeniusz Jarosik i Stefan Piechocki („Farmacja Wiel-
kopolska”): Jaka jest geneza anglojęzycznych studiów 
farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu – jedynym w naszym kraju 
wydziale, na którym kształcenie odbywa się według nowo-
czesnego programu PharmD?

Franciszek Główka: Nauczanie farmacji w języku 
angielskim na Wydziale Farmaceutycznym Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu zainicjował w roku 2004 prof. dr hab. 
Zenon Kokot, który pełnił w tym czasie funkcję 
dziekana tego wydziału. Nauczanie odbywało się 
wówczas według założeń będących kopią pięcio-
letniego programu nauczania polskich studentów 
farmacji, opartego jednak na tradycyjnych założe-
niach. Profesor Kokot, nie ustając w swych wysiłkach 
na rzecz prowadzenia nauczania farmacji zgodnie 

ze światowymi trendami, w zasadniczy sposób 
przyczynił się do wprowadzenia w roku akade-
mickim 2009/2010 programu w języku angielskim 
o nazwie Doctor of Pharmacy, w skrócie PharmD. 
Znaczny wkład w rozwój Programu PharmD wniosła 
prof. Anna Ratka z Irma Lerma Rangel College 
of Pharmacy Texas A&M Health Science Center, 
Chicago State University College of Pharmacy, absol-
wentka Akademii Medycznej w Poznaniu, która 
uzyskała tytuł zawodowy PharmD w USA. Założenia 
tego programu wzorowane są na nowoczesnych 
programach nauczania farmacji, głównie amery-
kańskim. W USA z powodzeniem funkcjonuje on 
od lat dziewięćdziesiątych. Twórcom tego programu 
na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, przy-
świecała idea nauczania w tym programie nie tylko 
studentów zagranicznych, ale również polskich. 

ROZMOWA FARMACJI WIELKOPOLSKIEJ
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Od kilkunastu lat jest Pan Profesor zaangażowany w rozwój 
anglojęzycznych studiów farmaceutycznych w Poznaniu.

W roku 2007 powierzono mi zadanie opracowania 
treści nowego programu w języku angielskim – 
PharmD. Byłem też odpowiedzialny za wdrożenie tego 
programu w roku akademickim 2009/2010. W 2016 r. 
powierzono mi ponownie pieczę nad programem 
PharmD, a także funkcję prodziekana ds. nauczania 
w języku angielskim i współpracy z zagranicą. 
Chciałbym podkreślić, że program PharmD, opraco-
wany i wprowadzony na Uniwersytecie Medycznym 
w Poznaniu w roku akademickim 2009/2010, jest 
pierwszym i jak dotychczas jedynym w Polsce oraz 
jednym z pierwszych w Europie nowoczesnym 
programem anglojęzycznym, który spełnia światowe 
kryteria nauczania przyszłych farmaceutów ukierun-
kowanych na działanie w warunkach klinicznych. 

Poznański program PharmD to gwarancja najwyższej 
jakości w nauczaniu studentów farmacji. 

Nasz program jest już dobrze rozpoznawalny 
w świecie, czego wyrazem była wizyta przedstawiciela 

Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) 
na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 2015 r. 
Należy podkreślić, że PharmD podlega programowo 
pod Wydział Farmaceutyczny i jako taki program ten 
jest oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną. 
Oceniona została przede wszystkim jakość kształ-
cenia, nabyte umiejętności, wymagania kadrowe, 
programowe i organizacyjne uczelni do prowadzenia 
studiów na kierunku farmacja i na tej podstawie 
Polska Komisja Akredytacyjna wystawiła nam ocenę 
pozytywną, w konsekwencji umożliwiając prowa-
dzenie studiów farmaceutycznych w programie 
PharmD w kolejnych latach.

Absolwent programu PharmD ma być wszechstronnie 
wykształconym farmaceutą, odgrywającym istotną rolę 
w systemie opieki nad pacjentem.

Specyfika sześcioletniego programu PharmD reali-
zowanego w Poznaniu polega na założeniu wykształ-
cenia farmaceuty jako specjalisty od leków, który 
na podstawie zdobytych umiejętności wypełniałby 
następujące obowiązki farmaceuty klinicznego:

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej
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▷   Prowadzenie opieki farmaceutycznej poprzez 
sporządzenie planu opieki, jego wprowadzenie do 
praktyki i dostosowanie do indywidualnych potrzeb 
pacjenta, uwzględniając dane farmakoepidemiolo-
giczne i prawidłowe zasady stosowania leków. 

▷   Podejmowanie działań przyczyniających się do obni-
żenia kosztów leczenia chorego przez zmniejszenie 
niepożądanych działań leków i błędów farmakote-
rapeutycznych oraz kontrolowanie prawidłowego 
stosowania leków przez chorego.

▷   Udzielania wyczerpujących informacji chorym, 
ich rodzinom i opiekunom,  jak też innym pracow-
nikom służby zdrowia odnośnie działania, sposobu 
podania oraz efektów ubocznych stosowanych 
leków na podstawie najnowszych źródeł infor-
macji naukowej.

▷   Efektywna współpraca, jako eksperta od leków, 
w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym 
pracowników służby zdrowia.

▷   Przygotowywanie i wprowadzanie protokołu 
ukierunkowanego na skuteczną farmakoterapię 
różnych stanów chorobowych. 

▷   Dokładne i bezpieczne przygotowanie oraz wyda-
wanie leków recepturowych.

▷   Skuteczne komunikowanie się z pacjentami, leka-
rzami i innymi pracownikami służby zdrowia, jak 
też różnymi podmiotami, na przykład firmami 
ubezpieczeniowymi czy Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.

▷   Podejmowanie działań zmierzających do zapobie-
gania chorobom społecznym, rozpowszechnianie 
informacji o dostępności do skutecznej opieki 

zdrowotnej, a także podejmowanie działań nad 
udoskonalaniem przepisów dotyczących leków.

▷   Przestrzeganie zasad prawnych, et ycz-
nych i zawodowych podczas wykonywania 
obowiązków służbowych.

▷   Cią głe poszerzanie w ied z y i  kompe-
tencji zawodowych.

Studenci anglojęzyczni to wielonarodowa społeczność, 
przedstawiciele różnych kultur. Skąd przyjeżdżają 
do Poznania?

Studia w programie anglojęzycznym, zarówno 
PharmD, jak i na kierunkach lekarskim, lekarsko-
-dentystycznym czy fizjoterapii, przeznaczone 
są dla studentów zagranicznych. Nasi poznańscy 
studenci pochodzą głównie z USA, Kanady, ale też 
z bardziej egzotycznych krajów. Mam na myśli Egipt, 
Arabię Saudyjską, Irak, Iran czy Tajwan. Znaczna 
część naszych studentów PharmD posiada korzenie 
polskie, część z nich potrafi porozumiewać się 
w języku polskim. Daje to możliwość lepszego zapo-
znania się z kulturą polską, tradycjami przodków 
i to jest też dodatkowy wymierny efekt studiowania 
w Polsce. W wolnym od nauki czasie studenci zwie-
dzają nasz kraj i Europę, zapoznając się z bogatym 
dziedzictwem kulturowym, czego nie mogą często 
doświadczyć w swoich krajach, młodszych kulturowo 
niż Europa. 

Co skłania obcokrajowców do podjęcia studiów na kierunku 
farmacja w programie PharmD? Jak przebiega rekrutacja? 

Różne są motywacje studentów do studiowania 
w programie PharmD – ja też byłem ciekaw, czym 
się kierowali nasi studenci, wybierając studiowanie 
farmacji w Poznaniu. Do dziś zapamiętałem krótką 
odpowiedź studentki z drugiego roku PharmD: 
„For my carieer, to be pharmacist”. Wybór kierunku 
studiów farmaceutycznych przez naszych kandy-
datów jest bardzo często głęboko przemyślany, stąd 
nawet zachęty przedstawicieli biur rekrutacyjnych, 
żeby studiowali inny kierunek, na przykład medy-
cynę, do nich nie trafiają. Tacy zdecydowani kandy-
daci stają się często bardzo dobrymi studentami, 
na których nam najbardziej zależy. Czynnik ekono-
miczny również ma znaczenie, studia w Polsce są 
bowiem tańsze niż w USA czy Kanadzie. Bywa też, 
że trudności z dostaniem się w rodzinnym kraju na 
upragniony kierunek powodują, iż przyjeżdżają do 

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

NALEŻY POWOŁAĆ POLSKĄ RADĘ 
FARMACJI, ZŁOŻONĄ Z REPREZENTANTÓW 

ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO, 
SAMORZĄDU FARMACEUTYCZNEGO 

ORAZ INNYCH ORGANIZACJI, 
ZAINTERESOWANYCH RZECZYWISTYM 

TWORZENIEM NOWOCZESNEGO OBRAZU 
FARMACEUTY W NASZYM KRAJU
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Poznania po pomyślnej rekrutacji. Selekcja kandy-
datów polega na przeprowadzeniu egzaminów 
z chemii i biologii. W tym celu nauczyciele akade-
miccy naszego uniwersytetu wyjeżdżają do biur 
rekrutacyjnych i tam na miejscu przeprowadzają 
egzaminy, a jego wynik decyduje o przyjęciu na 
studia. Egzaminy przeprowadza się również 
w polskich placówkach dyplomatycznych, na przy-
kład w konsulacie w Toronto. Nasz Uniwersytet 
Medyczny współpracuje z wieloma biurami rekruta-
cyjnym, między innymi w USA, Kanadzie, Norwegii, 
Tajwanie, Indiach i Wielkiej Brytanii. Osobiście 
zabiegałem w roku 2011 o utworzenie biura rekruta-
cyjnego w Toronto, które obecnie jest jedną z najle-
piej działających naszych placówek. Dodam, że 
biurem tym kieruje jeden z naszych absolwentów 
programu PharmD.

Dobry program nauczania to fundament. Konieczne 
są jednak działania promocyjne, jednym słowem – 
skuteczny marketing.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przykłada 
dużą wagę do działań promocyjnych. Staramy się 

o studentów i to najlepszych, a to bez działań promo-
cyjnych we współczesnym świecie jest raczej niemoż-
liwe. Studia anglojęzyczne podlegają organizacyjnie 
pod Centrum Nauczania w Języku Angielskim i to 
właśnie ta jednostka, obecnie dział rekrutacji, jest 
odpowiedzialna za cały katalog działań promocyj-
nych. Pracownicy wyjeżdżają na targi edukacyjne 
do USA, Kanady, Chin, Dubaju, Norwegii, Wiel-
kiej Brytanii, na Tajwan i do wielu innych krajów, 
zachęcając kandydatów do studiowania w Poznaniu. 
Przygotowywane są liczne materiały informacyjne. 
Bogatym źródłem informacji jest strona internetowa 
(http://pums.ump.edu.pl) z możliwością rejestracji 
online. Najlepszymi ambasadorami naszej uczelni 
są jednak nasi absolwenci i to ich opinia ma często 
decydujący wpływ na podjęcie decyzji o studio-
waniu w Poznaniu. Przytoczę fragment opinii 
naszej pierwszej absolwentki mgr farm. Nancy Gajos 
PharmD, rocznik 2013: „I am proud to be the first 
graduate of the PharmD program Poznan University 
of Medical Sciences. At first I had many reservations 
about going to school in Poland. However being here 
was not only fulfilling as a student, but also as an 

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

PROF. FRANCISZEK GŁÓWKA Z ABSOLWENTAMI POZNAŃSKIEGO PROGRAMU PHARMD (2016 R.).  
OD LEWEJ: MGR FARM. MICHAEL CHAMI PHARMD, MGR FARM. AGNIESZKA SZEWCZYK PHARMD I MGR FARM MOHAMED ABOUZID EL SAID HASSAN PHARMD
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individual it has given me a perspective on life and 
how others live. I am truly grateful for this experience 
and wish everyone could be as fortunate as I am in 
having the opportunity to learn and grow here in 
Poznan. I am confident that I have gained the tools 
I need to practice pharmacy in my home country”.

Czy program studiów anglojęzycznych różni się 
od programu studiów farmaceutycznych prowadzonych 
w języku polskim?

Zasadniczymi elementami programu PharmD, 
uwzględniającego światowe trendy nauczania 
farmacji, a jednocześnie tym, co odróżnia PharmD 
od programu farmacji w języku polskim, było 
wprowadzenie nowych przedmiotów obok tych 
realizowanych w programie polskim. Wymagały 
tego ówczesne światowe standardy nauczania na 
kierunku farmacja. Takimi nowymi przedmiotami 
są: Advanced Pharmacotherapy (program reali-
zowany we współpracy z lekarzami klinicystami 
ze szpitali Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) 
i Patient Care o rozszerzonym zakresie. Nowością są 
też specjalistyczne praktyki zawodowe – Advanced 
Pharmacy Practices (560 godz.) - realizowane w kilku 
podstawowych modułach w aptekach i na oddziałach 
szpitalnych. W szpitalach powadzone są one przez 
lekarzy, gdyż dotychczas nie doczekaliśmy się farma-
ceutów klinicznych na oddziałach. W USA to farma-
ceuci z tytułem zawodowym PharmD prowadzą te 
zajęcia. Ponadto do programu studiów wprowadzony 
został egzamin końcowy Final Professional Phar-
macy Examination (FPPE), podsumowujący posia-
daną wiedzę, a w szczególności sprawdzający nabyte 
umiejętności do wykonywania zawodu farmaceuty, 
w tym  we współpracy z innymi zawodami medycz-
nymi, przy łóżku chorego. Pierwszy taki egzamin 
odbył się w 2013 r.
W programie PharmD oferowanym przez Uniwer-
sytet Medyczny w Poznaniu można wyróżnić dwie 
integralne części. Pierwsza, obejmująca przedmioty 
podstawowe, tzw. basic science, realizowana przez 
pierwsze 2 lata programu oraz część druga – trwa-
jąca 4 lata, obejmująca przedmioty zawodowe oraz 
praktyki w aptekach ogólnodostępnych i szpital-
nych. Ponadto w XII semestrze studenci kontynuują 
praktyki zawodowe jednocześnie w klinikach i apte-
kach szpitalnych w ramach jednego cyklu, zarówno 
w Polsce, jak i za granicą, ucząc się praktycznego 

wypełniania obowiązków farmaceuty klinicz-
nego oraz współpracy z personelem lekarskim 
i pielęgniarskim. 

Poznański Wydział Farmaceutyczny pielęgnuje i rozwija 
współpracę z zagranicznymi uczelniami, zwłaszcza 
amerykańskimi. 

Program PharmD w swoim dorobku może pochwalić 
się wieloletnią współpracą z College of Pharmacy 
University of Kentucky w Lexington. Początki tej 
współpracy sięgają drugiej połowy XX wieku. Do jej 
rozwoju przyczynili się między innymi prof. Jan 
Pawlaczyk, prof. Tadeusz Hermann i prof. Zenon 
Kokot, a ze strony amerkańskiej – prof. Joseph V. 
Swintosky, doktor honoris causa naszej uczelni. 
Współpraca ta zintensyfikowana została z chwilą 
wprowadzenia programu PharmD na Uniwersytecie 
Medycznym w Poznaniu. Polega przede wszystkim 
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PharmD 
w Poznaniu
HISTORIA nauczania w programie PharmD, 
nowoczesnym programie studiów farmaceutycz-
nych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu 
oraz jego rozwój we współpracy z College of 
Pharmacy University of Kentucky przedstawia 
się następująco:
▷   30.01.2008 r. – Senat Uniwersytetu Medycz-

nego w Poznaniu wyraził zgodę na urucho-
mienie sześcioletniego anglojęzycznego 
programu PharmD – Doctor of Pharmacy 
na Wydziale Farmaceutycznym.

▷   15.04.2008 r. – Rada Wydziału Farmaceutycz-
nego przyjęła program studiów i treści kształ-
cenia Programu PharmD.

▷   27.02.2009 r. – Departament Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Ministerstwa Zdrowia RP pozytywnie 
zaopiniował sześcioletni program PharmD.

▷   01.10.2009 r. – rozpoczęto nauczanie studentów 
zagranicznych według programu PharmD.
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na wymianie wykładowców i studentów nie tylko 
programu PharmD.  Istotne było podpisanie umowy 
o współpracy z University of Kentucky College of 
Pharmacy in Lexington na lata 2014-2016 i 2016-2021 
dotyczącej wymiany studentów w ramach Advanced 
Pharmacy Practices. Polscy studenci farmacji 
uczestniczą w sześciotygodniowych praktykach 
studenckich na oddziałach i w aptekach szpitali 
uniwersyteckich w Lexington. Koszty dojazdu, 
zamieszkania związane udziałem w tych praktykach 
studenci zasadniczo pokrywają z własnych funduszy. 
Mimo to chętnie wyjeżdżają. Wracają zadowoleni 
z nowym pozytywnym doświadczeniem, które 
chcieliby przenieść na polski grunt. Tu spotykają 
się jak na razie z inną rzeczywistością, ale zdobyty 
obraz możliwości wykonywania zawodu farma-
ceuty we współczesnym świecie pozostaje w nich 
wraz z wiarą, że sen się spełni. Dzięki programowi 

PharmD odbywa się też kształcenie studentów zagra-
nicznych w ramach programu Erasmus. Corocznie 
grupa kilkunastu studentów, głównie z Francji, Hisz-
panii i Węgier, uczestniczy w zajęciach programu 
PharmD. Ponadto co roku realizowane są zajęcia 
w ramach Research Summer School, w których 
uczestniczyli już studenci farmacji z USA, Australii, 
Indii, Chorwacji, Serbii oraz Czarnogóry. 

Jak Pan Profesor ocenia wpływ programu PharmD na rozwój 
poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego? 

Program miał znaczący wpływ na rozwój badań 
naukowych i dorobku publikacyjnego pracow-
ników Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Wymóg znajomości języka 
angielskiego - zarówno przez już zatrudnionych 
pracowników naukowych, jak i nowo przyjmowa-
nych - do prowadzenia zajęć w programie PharmD 

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

▷   12.29.2011 r. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zatwierdziło dyplom PharmD.

▷   2013 r. – pierwsi absolwenci opuszczają mury 
uczelni z tytułem magistra farmacji i Doctor 
of Pharmacy.

▷   2013/2014 – pierwsi studenci College of Pharmacy 
Uniwersity of Kentucky odbywają wspólne zajęcia 
z poznańskimi studentami PharmD.

▷   2014 r. – wizyta dziekana prof. Timothy Tracy 
i podpisanie wieloletniej umowy o współpracy 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z College 

of Pharmacy University of Kentucky dotyczącej 
wymiany studentów PharmD w ramach praktyk 
zawodowych na VI roku studiów.

▷   2017 r. – Anna Stachowiak, pierwsza studentka 
polskojęzycznego kierunku farmacja, uczestni-
czyła w praktykach specjalistycznych w College of 
Pharmacy University of Kentucky.

▷   2018 r. – dr Melissa Nestor z College of Phar-
macy University of Kentucky przeprowa-
dziła cykl zajęć wykładowych i seminaryjnych 
dla nauczycieli akademickich i studentów 
Wydziału Farmaceutycznego.

PODCZAS ADVANCED PHARMACY PRACTICES (APP) W SZPITALU UNIWERSYTECKIM W LEXINGTON (2016 R.)

PROF. TIMOTHY TRACY
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przyczynił się w znacznym stopniu do wzrostu 
dorobku naukowego, co wyraża się w publiko-
waniu wyników prac badawczych w renomowa-
nych czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej. 
Pośrednio więc wpłynął na podniesienie rangi 
naukowej wydziału.

Gdzie pracują absolwenci anglojęzycznych studiów 
farmaceutycznych w Poznaniu? Czy uniwersytet 
prowadzi monitoring ich karier? Czy utrzymuje kontakt ze 
swoimi absolwentami?

Dotychczas dyplom naszej uczelni uzyskało ponad 
40 absolwentów programu PharmD. W niektó-
rych krajach, chodzi tu o USA i Kanadę, absol-
wenci tego programu, bez względu na to, gdzie 
uzyskali dyplom, w Polsce czy USA, muszą zdać 
egzamin licencyjny. W USA jest to North American 
Pharmacist Licensure Examination (NAPLEX) – 
standaryzowany egzamin, który ocenia wiedzę 

i kompetencje absolwentów farmacji, a pozytywny 
wynik stanowi podstawę do uzyskania licencji na 
wykonywanie zawodu farmaceuty. Nasi absolwenci 
po pomyślnym zdaniu egzaminów licencyjnych 
pracują w aptekach ogólnodostępnych (commu-
nity pharmacy) i szpitalnych (hospital pharmacy) 
w USA, Kanadzie czy krajach Europy Zachodniej. 
Absolwenci programu PharmD pracują też jako 
farmaceuci kliniczni, gdyż mają przygotowanie 
kliniczne. Podejmują również pracę w międzynaro-
dowych firmach farmaceutycznych. Nieznaczna ich 
część pozostała w Polsce, także znajdując zatrud-
nienie w wyuczonym zawodzie. Według posia-
danej wiedzy, wszyscy nasi absolwenci programu 
PharmD pracują w wyuczonym zawodzie. Niektórzy 
z nich są właścicielami aptek. Jednym z nich jest 

mgr Kevin Kratiuk PharmD, prowadzący aptekę 
w Mississauga (Kanada). 

Mógłby Pan Profesor ocenić poziom, jakość studiów farma-
ceutycznych w Polsce na tle programów realizowanych 
w krajach Unii Europejskiej i USA? 

Program naszych studiów farmaceutycznych 
w języku polskim, mimo pewnych zmian, w swoim 
głównym nurcie realizuje zasadniczo program 
nakreślony jeszcze przez prof. Konstantego Hryna-
kowskiego, dziekana Wydziału Farmaceutycznego 
w Poznaniu w latach 1920-1936. Potrzebę zmian 
staram się artykułować zarówno we własnym 
środowisku, jak i poza nim. Założenia programu 
PharmD, z którego moglibyśmy skorzystać przy 
reformowaniu obecnego pięcioletniego programu, 
prezentowałem na Konferencji Dziekanów 
Wydziałów Farmaceutycznych w Warszawie w roku 
2017. Jak do tej pory propozycja zmian nie trafiła 
na podatny grunt reformatorski. Wierzę jednak, 
że nadejdzie taki moment i te zmiany się doko-
nają. Istotę różnic między programami polskim 
a na przykład brytyjskim ujęła trafnie absol-
wentka poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego 
mgr Dorota Karmowska, która pracuje na stałe 
w aptece ogólnodostępnej w Wielkiej Brytanii. Jak 
zaznacza absolwentka („Puls UM”, nr 132, 2011 r.), 
nasi absolwenci posiadają dużą wiedzę akade-
micką, między innymi z zakresu technologii postaci 
leku, suplementów diety czy ziół, która to wiedza 
czasem bardzo się przydaje, jednak charakter pracy 
farmaceuty w nowoczesnej aptece wymaga jeszcze 
wiedzy klinicznej, co podkreślają też inni absol-
wenci. Takiego podejścia klinicznego w obecnym 
programie pięcioletnich studiów brakuje, mimo że 
nasz program PharmD o wyraźnym nastawieniu 
klinicznym funkcjonuje już od dziesięciu lat. 

Jakie zmiany, Pana zdaniem, należałoby zatem wprowa-
dzić w programie studiów farmaceutycznych dla polskich 
studentów? 

Funkcjonujący w niektórych krajach wysokorozwi-
niętych model farmaceuty, a zwłaszcza farmaceuty 
klinicznego, jest nastawiony na współpracę z szeroko 
rozumianym zespołem terapeutycznym, tworzonym 
wspólnie z lekarzami, personelem pielęgniarskim, 
fizjoterapeutami czy dietetykami. Farmaceuta jako 
specjalista od leków ma szansę również w Polsce 

Rozmowa Farmacji Wielkopolskiej

PROGRAM PIĘCIOLETNICH STUDIÓW 
FARMACEUTYCZNYCH W NASZYM KRAJU 

NALEŻY ROZBUDOWAĆ O ZAGADNIENIA 
KLINICZNE, KTÓRE WYSTĘPUJĄ WE 

WSZYSTKICH NOWOCZESNYCH PROGRAMACH 
STUDIÓW FARMACEUTYCZNYCH NA ŚWIECIE
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stać się dobrze funkcjonującym ogniwem takiego 
nowoczesnego zespołu terapeutycznego, jak to się 
dzieje w USA, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii. Jak 
już wcześniej zaznaczyłem, program pięciolet-
nich studiów farmaceutycznych w naszym kraju 
należy rozbudować o zagadnienia kliniczne, które 
występują we wszystkich nowoczesnych progra-
mach studiów farmaceutycznych na świecie. Można 
oczywiście skorzystać z doświadczeń programu 
PharmD, jednak to nie wszystko. Istotny jest aspekt 
legislacyjny - należy określić prawa i obowiązki 
farmaceutów, bo bez tego nie będzie możliwe 
wykonywanie obowiązku farmaceuty klinicznego 
na oddziałach szpitalnych. Znacznie wpłynęłoby 
to też na prowadzenie faktycznej opieki farma-
ceutycznej w aptekach ogólnodostępnych. My nie 
chcemy wchodzić w kompetencje lekarzy odpowie-
dzialnych za leczenie chorych, tylko być ważnym 
partnerem w prowadzeniu racjonalnej i efektywnej 
farmakoterapii. Dobrze byłoby wprowadzić w Polsce 
egzamin oceniający efekty kształcenia i kompetencje 
absolwentów farmacji przez niezależną od uczelni 
instytucję jak NABP (National Association of Boards 
of Pharmacy) w USA, a pozytywny wynik upoważ-
niałby do uzyskania prawa wykonywania zawodu 
farmaceuty. 

Podsumowując: kluczowe jest opracowanie programu 
nauczania, który przygotowałby absolwenta farmacji 
do wymagań współczesnej służby zdrowia, w szcze-
gólności do świadczenia szeroko rozumianej opieki 
farmaceutycznej. 

Potrzeba głębokiej wiary, dobrej woli, a przede 
wszystkim działania ze strony samych farma-
ceutów, żeby zmiany w kierunku nowoczesności 
zawodu stały się faktem. Jest to nasza odpowie-
dzialność za przyszłość polskiej farmacji i musimy 
się z tego obowiązku wywiązać. Jest wielu farma-
ceutów, którym zależy na rozwoju nowoczesnej 
farmacji. Moim zdaniem należy powołać Polską 
Radę Farmacji, złożoną z reprezentantów środo-
wiska akademickiego, samorządu farmaceu-
tycznego i innych organizacji, zainteresowanych 
rzeczywistym tworzeniem nowoczesnego obrazu 
farmaceuty w Polsce. Zadaniem takiego ciała byłoby 
opracowanie wizerunku farmaceuty ukierunkowa-
nego na działania  we współczesnej służbie zdrowia, 
z wyraźnym ujęciem aspektu klinicznego.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali EUGENIUSZ JAROSIK i STEFAN PIECHOCKI 
„Farmacja Wielkopolska”

Archiwum „Farmacji Wielkopolskiej”DR N. FARM. STEFAN PIECHOCKI, REDAKTOR NACZELNY „FARMACJI WIELKOPOLSKIEJ” EUGENIUSZ JAROSIK I PROF. DR HAB. FRANCISZEK GŁÓWKA



18 | Farmacja Wielkopolska styczeń–marzec 2019
Wiesław Wiszowaty

20 LAT 
HISTORII ABSURDU
Dyżury nocne i świąteczne aptek

mgr farm. ALINA GÓRECKA 
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Samorządy terytorialne znajdują środki i podstawę 
ich wydatkowania na utrzymywanie na przykład 
dwudziestoczterogodzinnego gabinetu ginekologicznego, 
na dodatkowe szczepienia ochronne czy procedury in vitro, 
konsekwentnie jednak twierdzą, że nie mają ich na pokrycie 
kosztów gotowości do pracy farmaceutów w ramach dyżurów.

Podstawą funkcjono-
wania każdej apteki 
jest ustawa z 6 września 
2001 r. prawo farma-

ceutyczne, do której przestrze-
gania zobowiązany jest nie tylko 
farmaceuta w niej pracujący, ale 
też każdy przedsiębiorca, który 
ją prowadzi. Przez niemal 20 lat 
ustawa ta ulegała niezliczonym 
nowelizacjom, które miał y 
poprawić bezpieczeństwo lekowe 
pacjentów. Jedną z najbardziej 
kontrowersyjnych regulacji, która 
jest przedmiotem sporu farma-
ceutów oraz reprezentującego ich 
interesy samorządu aptekarskiego 
i po drugiej stronie samorządów 
terytorialnych, są przepisy art. 94 
ust. 2 dotyczące rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych.

Przepis y ar t.  86 u st.  1 
stanowią, że apteka jest placówką 
ochrony zdrowia publicznego, 
w której świadczy się usługi 
farmaceutyczne. Ustawa nie 
zawiera jednak definicji wprost 
samej usługi farmaceutycznej. 
Wskazuje ona jedynie, jakie 
rodzaje usług świadczy apteka 
ogólnodostępna, a jakie szpitalna. 
W art. 94 ust. 2 mówi się nato-
miast, że rozkład godzin pracy 
aptek musi zapewnić dostępność 
do świadczeń. Powstaje zatem 

pytanie: czy apteka to miejsce 
w ykony wania usług farma-
ceutycznych czy świadczeń 
zdrowotnych? Polski system 
prawny w zakresie ochrony 
zdrowia (a apteka jest placówką 
ochrony zdrowia publicznego) 
rozróżnia dwa pojęcia: usługę 
farmaceutyczną i świadczenie 
zdrowotne. Świadczenia zdro-
wotne mają swoją osobną ustawę 
i warunki ich udzielania. Nie 
należą do świadczeń zdrowot-
nych wymienionych w tej ustawie 
usługi farmaceutyczne. Ma to 
istotne znaczenie w sporze o płat-
ność za dyżury aptek. Często 
wskazuje się bowiem, że ubez-
pieczyciel, jakim jest Narodowy 
Fundusz Zdrowia, nie może 
refundować kosztów dyżuro-
wania aptek, ponieważ apteki 
wykonują usługi farmaceutyczne, 
a nie świadczenia zdrowotne, 
tak więc nie ma podstawy do ich 
refundowania jako świadczenia 
zdrowotnego gwarantowanego. 
I tak naprawdę NFZ nie intere-
sują godziny czynności aptek ani 
zabezpieczenie dostępu do usług 
farmaceutycznych dla ubezpie-
czonych. W takim razie pojawia 
się jednak pytanie: do czego mają 
apteki zapewnić dostępność – 
do usług farmaceutycznych czy 

świadczeń zdrowotnych apteki 
w porze nocnej, w niedzielę, 
święta i inne dni wolne od pracy?

Ustawodawca w sposób szcze-
gólny zaznacza porę nocną i dni 
świąteczne jako czas dostępności 
do świadczeń, a nie czas standar-
dowego funkcjonowania placówki 
ochrony zdrowia, jaką jest apteka. 
Zapewnienie dostępności jest 
zatem analogicznym czasem 
gotowości do pracy farmaceuty, 
jak i innych zawodów medycznych 
do działania w stanach nagłych 
i nieprzewidzianych. Różnica 
polega jednak na tym, że pozostałe 
zawody medyczne i przedsiębiorcy 
będący świadczeniodawcami usług 
zdrowotnych są wynagradzani za 
tę gotowość, a farmaceuci nie.

Systemowe rozwiązania 
w zakresie dostępu do świad-
czeń zdrowotnych w porze nocnej 
są ustalane przez świadczenio-
dawców w porozumieniu z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. 
Podstawą udzielania świadczeń 
zdrowotnych są umowy, zawie-
rające także warunki finansowe 
dostępności do świadczeń zdro-
wotnych w porze nocnej, niedziele, 
święta i inne dni wolne od pracy. 

Dostępnością do świadczeń 
w porze nocnej i w święta w apte-
kach zajmują się rady powiatów. 

20 lat historii absurdu
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Przedsiębiorca prowadzący aptekę 
jest dla rady powiatu jedynym 
podmiotem, dla którego ma ona 
prawo ustalać godziny otwarcia 
jego firmy, a także żądać goto-
wości do pracy nawet przez całą 
dobę, rzecz jasna, w interesie 
publicznym i bezpłatnie. Tak 
więc rady powiatów zobligowane 
są przez ustawę Prawo farma-
ceutyczne do ustalania harmono-
gramu czynności aptek zgodnie 
z potrzebami ludności. Oczywiście 
z wyłączeniem ludności będącej 
przedsiębiorcami prowadzą-
cymi apteki i pracujących w nich 
farmaceutów. Czy farmaceuci 
zamieszkujący lub wykonujący 
zawód na terenie powiatu są zatem 
jego ludnością? Czy potrzeby tej 
grupy także bierze pod uwagę 
rada powiatu? Uchwała w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy 
aptek na terenie powiatu powinna 
być podjęta po zasięgnięciu opinii 
burmistrzów i wójtów, którzy 
bardzo chętnie będą postulowali 
jak najdłuższy czas pracy aptek 
dla dobra ludności, nie licząc się 
ze zdaniem aptekarzy ponoszą-
cych koszty funkcjonowania aptek 

w ramach narzuconego harmo-
nogramu dyżurów. Kuriozalne są 
też przepisy art. 94 ust. 3 ustawy 
Prawo farmaceutyczne: 

„Minister właściwy do spraw 
zdrowia po zasięgnięciu opinii 
Naczelnej Rady Aptekarskiej 
określa, w drodze rozporządzenia: 
1) maksymalną wysokość dopłat, 
które są pobierane przez aptekę 
za ekspedycję w porze nocnej, 
uwzględniając potrzebę wydania 
leku; 2) grupę produktów lecz-
niczych, za wydawanie których 
w porze nocnej nie pobiera się 
opłaty, biorąc pod uwagę koniecz-
ność udzielenia pomocy ratującej 
życie lub zdrowie”.

Czy szpitalowi, lekarzowi lub 
pielęgniarce odmawia się dodat-
kowej zapłaty za pracę w porze 
nocnej, w niedzielę, święta i inne 
dni wolne od pracy ze względu 
na konieczność udzielenia 
pomocy w celu ratowania życia 
lub zdrowia? Czy takie przepisy, 
dyskryminujące wprost jedną 
grupę społeczną, są w ogóle 
zgodne z Konstytucją RP?

Projekt uchwały rady powiatu 
dot ycząc y harmonogramu 

godzin czynności aptek opinio-
wany jest także przez właściwą 
okręgową izbę aptekarską, 
jednak nikt nie pochyla się nad 
argumentami przedstawionymi 
w jej rozbudowanej opinii, najczę-
ściej negatywnej.

Ciek awe  jes t  r ó w n ież, 
w jaki sposób starostwa weryfi-
kują potrzeby ludności w porze 
nocnej i święta w zakresie dostępu 
do świadczeń? Nie są one chyba 
pochodną ilości wystawianych 
recept na leki ratujące życie, 
skoro system ochrony zdrowia 
w powiecie buduje się tak, że jest 
jedno miejsce świadczenia 
usług zdrowotnych – szpitalny 
oddział ratunkowy (SOR) lub 
„wieczorynka” – a dyżur według 
harmonogramu przypada aptece 
w zupełnie innej miejscowości 
powiatu. Co to za system dostępu 
do świadczeń w sytuacji zagro-
żenia zdrowia i życia, który 
wymusza swoiste tour de Pologne 
po powiecie: od miejsca zamiesz-
kania do miejsca, w którym 
pacjent otrzyma pomoc medyczną, 
następnie do miejsca, w którym 
jest apteka i potem już prościutko 

20 lat historii absurdu
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do domu! Czy taki system daje 
naprawdę samorządom poczucie 
dobrego spełnienia obowiązku 
w zakresie bezpieczeństwa zdro-
wotnego obywateli? Co ciekawe, 
te same samorządy będące orga-
nami założycielskimi dla szpi-
tali, w których funkcjonują tzw. 
wieczorynki i SOR, nie wymagają 
od zarządów szpitali czynności 
aptek szpitalnych całodobowo, 
chociaż bezpośrednie ratowanie 
życia i zdrowia właśnie w tych 
miejscach się odbywa.

Nigdzie też w ustawie prawo 
farmaceutyczne nie ma prze-
pisu zakazującego finansowania 
dyżurów aptek, czyli dostępu 
do świadczeń w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i inne dni wolne 
od pracy. Ustalenie harmonogramu 
nie jest równoznaczne z tym, 
że wyszczególniony w ustawie 
dostęp do świadczeń właśnie 
w tych szczególnych okoliczno-
ściach ma być bezpłatny dla tego, 
kto oczekuje takiej gotowości. 
Starostwo powiatowe ma środki 
finansowe na promocję zdrowia 
i inne zadania związane z jego 
ochroną, ale nigdy nie były one 
przeznaczone na pokrycie kosztów 
dyżurów aptek. 

Samorządy terytorialne znaj-
dują środki i podstawę ich wydat-
kowania na utrzymywanie na 
przykład 24-godzinnego gabi-
netu ginekologicznego, na dodat-
kowe szczepienia ochronne czy 
procedury in vitro, ale konse-
kwentnie twierdzą, że nie mają 
ich na pokrycie kosztów goto-
wości do pracy farmaceutów 
w ramach dyżurów. Władze za to 
chętnie szantażują farmaceutów 
misją i etyką zawodu, zmuszając 
do przymusowego i bezpłatnego 
świadczenia gotowości do pracy 

w interesie publicznym. Determi-
nacja zarządów powiatów do wyeg-
zekwowania od farmaceutów takiej 
pracy przybiera niekiedy formy 
trudne do zaakceptowania, takie 
jak nasyłanie straży miejskiej 
w celu sprawdzenia, czy apteka 
dyżuruje, a także przedstawianie 
aneksów do umów na najem lokali 
z bezwzględnym wymaganiem, aby 
apteka pracowała 24 godziny.

W ostatnim czasie apteki 
musiały się błyskawicznie przy-
gotować do wdrożenia e-recepty, 
ponosząc przy tym niemałe 
koszty. Mam nadzieję, że pełne 
wdrożenie tego systemu przyniesie 
po roku odpowiedź na podsta-
wowe pytania:

 ▷ ile recept jest wystawianych 
w porze nocnej na leki ratu-
jące życie?
 ▷ ile z tych recept jest faktycznie 
realizowanych niezwłocznie po 
ich wystawieniu?

M i n i s t e r s t wo  Z d r o w i a 
będzie miało twarde dane na 
temat faktycznego zapotrzebo-
wania na dyżury nocne dla rato-
wania zdrowia i życia obywateli. 
Będzie musiało sobie odpowie-
dzieć na pytanie, czy nie taniej 
będzie podać pierwszą dawkę 
leku w ramach udzielania świad-
czenia zdrowotnego i wystawić 
receptę do zrealizowania w aptece 
w normalnych godzinach czynności 
aptek, czy jednak zapłacić aptekom 
za gotowość do świadczenia usługi 
zdrowotnej, jaką jest wydanie leku 
refundowanego w porze nocnej 
i dni wolne od pracy z uwzględ-
nieniem odległości pomiędzy mie 
jscem udzielenia świadczenia 
zdrowotnego w postaci usługi 
medycznej a najbliższą apteką. 

Czekamy na systemowe 
rozwiązanie tego nierozwiązanego 

od niemal 20 lat problemu, 
które będzie systemowe, racjo-
nalne i spójne z całym systemem 
ochrony zdrowia. Czekamy na 
rozwiązanie, które nie będzie 
dyskryminowało farmaceutów 
jako jedynego zawodu świadczą-
cego gotowość do pracy w inte-
resie publicznym bez prawa do 
wynagrodzenia. Za odmowę 

takiego świadczenia farma-
ceuci są za to często szkalowani 
w prasie lokalnej, gdzie nierzadko 
urządza się pokazowe nagonki 
zarządów powiatu na przedsię-
biorców prowadzących apteki, 
składa donosy do izby aptekar-
skiej i inspektoratu farmaceu-
tycznego z żądaniem 
wyciągnięcia konse-
k wencji, a nawet 
doniesienia do proku-
ratury. W systemie 
ochrony zdrowia 
zarówno farmaceuci, 
jak i apteki, będące 
wszak placówkami 
ochrony zdrowia 
publicznego, muszą 
funkcjonować na 
takich samych zasa-
dach jak pozostałe 
ogniwa systemu. 

20 lat historii absurdu

W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA 
ZARÓWNO FARMACEUCI, JAK 
I APTEKI, BĘDĄCE WSZAK 
PLACÓWKAMI OCHRONY 
ZDROWIA PUBLICZNEGO, MUSZĄ 
FUNKCJONOWAĆ NA TAKICH 
SAMYCH ZASADACH JAK 
POZOSTAŁE OGNIWA SYSTEMU

mgr farm.
ALINA GÓRECKA

Prezes Wielkopolskiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej.
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Obietnice wyborcze składane przez kandy-
datów na radnych gminy i powiatu często 
świadczą o kompletnej nieznajomości 
prawa oraz myleniu zadań i roli, jaką 

pełni samorząd gminny i powiatowy. Wśród tychże 
obietnic można znaleźć także te, które dotyczą 
opieki zdrowotnej oraz nas – aptekarzy. Kandy-
daci obiecują między innymi – bez rozpoznania 
rzeczywistych potrzeb – uruchomienie w kilku-
tysięcznej miejscowości apteki całodobowej lub 
szkolnego gabinetu stomatologicznego, choć 
w gminie nie ma żadnego stomatologa. Panaceum 
na kolejki do lekarzy ma być otwarcie w powiecie 
szkół medycznych. Takie deklaracje można było 
znaleźć na ulotkach wyborczych. Trudno się więc 
dziwić, że radni bezref leksyjnie przyjmują uchwały, 
które są sprzeczne nie tylko z obowiązującym 
prawem, ale i zasadami logiki. Atmosfera debaty 
nad tymi uchwałami też zwykle pozostawia wiele 
do życzenia. Przedstawiciel starostwa powiatowego 
podczas posiedzenia rady często radośnie komu-
nikuje, że radni nie muszą się stosować do nega-
tywnej opinii okręgowej izby aptekarskiej w sprawie 
dyżurów. Wystarczy, że rada powiatu uchwali 
uchwałę, która jedynie „na papierze” zabezpiecza 
całodobowy dostęp do leków.

Od lat kontrowersje budzą uchwały niektórych 
rad powiatów dotyczące dyżurów nocnych aptek, 
zwłaszcza w powiatach obejmujących gminy wiej-
skie. Wystarczy bowiem spojrzeć na mapę danego 
powiatu, by stwierdzić, że miejsce świadczenia 
całodobowych usług lekarskich (jedyne miejsce gene-
rujące receptę w nocy i święta) to szpital powiatowy, 
oddalony od miejsca zamieszkania pacjenta z reguły 
co najmniej o kilkanaście kilometrów. Przy jednej 
dyżurującej aptece całkowita odległość, jaką musi 
pokonać pacjent na trasie dom–szpital–apteka–dom 
to zawsze kilkadziesiąt kilometrów, a niekiedy nawet 
ponad sto. Tymczasem w sytuacji permanentnego 
braku wielu leków i niestosowania nazw międzyna-
rodowych przez lekarzy pacjent w aptece pełniącej 
dyżur może recepty nie zrealizować, gdyż specyfiku 
przepisanego przez lekarza po prostu nie będzie. 
A uzasadnieniem dla prowadzenia dyżurów aptecz-
nych jest przecież dostęp do świadczeń w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia.

Trudno przypuszczać, że lekarz pozwoli ciężko 
choremu pacjentowi opuścić szpital w stanie zagro-
żenia zdrowia i życia. Nie wyobrażam sobie też 
sytuacji, gdy pacjent wymagający podania wlewu 
dożylnego czy cewnikowania w nocy zostanie skiero-
wany do apteki na drugim końcu powiatu po wenf lon 

TELEFON OD RADNEGO

dr n. farm. WOJCIECH MUSIAŁ
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czy wlew dożylny, bo przecież apteka szpitalna 
w szpitalu powiatowym jest zawsze w porze nocnej 
i w święta zamknięta. Acz nie wykluczam, że taka 
sytuacja jest możliwa.

W konkursie na najbardziej absurdalne uchwały 
rad powiatów w sprawie dyżurów aptek wysokie 
miejsce mogłaby zająć uchwała zobowiązująca 
farmaceutów do pełnienia dyżuru pod telefonem, 
oczywiście bezpłatnego. Byłoby to 
może i śmieszne, gdyby nie było 
tak jaskrawo bezmyślne. Wzmian-
kowany telefon nie znajduje się 
przecież w zapisach uchwały rady 
powiatu, która zobowiązuje farma-
ceutę do OTWARCIA w godzinach 
nocnych apteki, a nie do dyżurowania 
w domu pod telefonem. Radni pewnie 
wychodzą z założenia, że farmaceuta 
musi mieszkać albo w budynku apteki, 
albo w jej pobliżu… Radni powiatowi 
sami nie wiedzą, co w uchwale się 
znajduje. Otóż wspomniany telefon 
przynoszony jest do apteki przez 
anonimową osobę i zostawiany – bez jakiegokol-
wiek protokołu przekazania – w izbie ekspedycyjnej. 
Nasuwa się kilka pytań. Skąd aptekarz ma wiedzieć, 
że nie jest to rzecz kradziona? Nawet jeśli założymy, 
że jest to telefon zakupiony przez starostwo powia-
towe, to skąd pewność, iż przekazane urządzenie jest 
sprawne? Jeśli ktokolwiek wypożyczał jakiekolwiek 
sprzęty czy wynajmował samochód, wie, jak wygląda 
procedura przekazania mienia. 

Po zakończonym tygodniowym dyżurze nocnym 
telefon należy osobiście zwrócić do starostwa lub 
przekazać kolejnej aptece. Koszty dowozu nie są, 
rzecz jasna, pokrywane, a za czas poświęcony na 
tę operację też nikt nie ma zamiaru farmaceucie 
zapłacić. Aptekarz usługę transportową ma wykonać 
bezpłatnie. Tymczasem ustawa Prawo farmaceu-
tyczne, wyszczególniając usługi farmaceutyczne, 
nie wymienia usługi transportowej jako świadczonej 
przez farmaceutę czy pomiot prowadzący aptekę. 
Dlaczego więc radni próbują obligować do jej świad-
czenia aptekarzy? Kto im dał takie prawo?

Myślę, że większość z nas nie miałaby odwagi 
spacerować samotnie w nocy po ulicach. Patrole 
policji są kilkuosobowe, strażacy działają 
w zespołach, ratownicy również. Dodatkowo mogą 

skorzystać ze wsparcia uzbrojonych policjantów. 
Aptekarz to chyba, według radnych, Rambo, RoboCop 
i Superman w jednej osobie. Nie dość, że powinien 
zachować czujność, aby nie przeoczyć dzwoniącego 
telefonu, to dzielnie ma sam otwierać w nocy aptekę. 
Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, gdy dostaje 
łomem w głowę, a sprawca plądruje aptekę w poszu-
kiwaniu środków odurzających lub psychotropo-

wych. Należy przypomnieć, 
że większość absolwentów 
wydziałów farmaceutycznych 
to kobiety. Powtórzę: byłoby 
to może i śmieszne, gdyby nie 
prowadziło do zagrożenia 
zdrowia i życia farmaceuty. 
Czyż radni nie powinni tego 
wziąć pod uwagę?

Co jednak dziwi najbar-
dziej? W torebeczce z tele-
fonem znajduje się zeszycik, 
w którym aptekarze potulnie 
wpisują się na listę dyżurów, 
akceptując w pełni absurd tego 

rozwiązania. Zgodnie z obowiązującym prawem 
dyżur może pełnić jedynie magister farmacji. W więk-
szości aptek stan zatrudnienia fachowego personelu 
pozwala zaledwie na zabezpieczenie obecności farma-
ceuty w godzinach pracy apteki. Tymczasem praca 
w systemie prawie dwudziestoczterogodzinnym 
przez tydzień jest fizycznie niemożliwa, pomijając 
już niezgodność takiego rozwiązania z przepisami 
Kodeksu pracy. Kto więc tak naprawdę 
te dyżury pełni?

Na zapytania i prośby Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej o uwagi 
do projektów uchwał rad powiatów 
w sprawie narzucanych bezpłatnych 
dyżurów odpowiada około 10% aptek/
aptekarzy. Zdecydowanej większości, 
jak widać, takie traktowanie ich przez 
radnych nie przeszkadza. Jeśli zatem 
siebie nie szanujemy, nie potrafimy się 
zorganizować i zaprotestować przeciw 
traktowaniu nas, aptekarzy, tak bardzo 
instrumentalnie, to niestety sami przy-
czyniamy się do niszczenia wizerunku 
i statusu tego tak dawniej szanowanego 
zawodu. 

Telefon od radnego

Radni bezrefleksyjnie 
przyjmują 

uchwały, które są 
sprzeczne nie tylko 
z obowiązującym 

prawem, 
ale i zasadami logiki

dr n. farm.
WOJCIECH MUSIAŁ 

Aptekarz, nauczyciel akademicki, 
członek Prezydium Wielkopolskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej.
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EUGENIUSZ JAROSIK
Redaktor naczelny 

„Farmacji Wielkopolskiej” Kilka lat temu lobby samorządowe w polskim parlamencie przeprowadziło 
zamach na polskie apteki. 12 maja 2015 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP posłowie przyjęli sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym zaproponowano zmianę 
w ustawie Prawo farmaceutyczne. Członkowie komisji zaakceptowali absurdalny 
przepis nakładający wysokie, sięgające 50 tysięcy złotych kary na tego, kto nie 
przestrzega określonego rozkładu godzin pracy apteki. 

Chodziło, rzecz jasna, o ujarzmienie niepokornych przedsiębiorców prowadzących 
apteki i przymuszenie ich do pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem 
narzuconym uchwałą rady powiatu. W rządowym projekcie ustawy tak uzasadniano 
tę zmianę prawa: „Działalność aptek jest działalnością regulowaną, stąd konieczne 
jest wprowadzenie elementu dyscyplinującego w zakresie przestrzegania już obecnie 
obowiązujących przepisów nakładających na osoby prowadzące apteki wypełnianie 
określonych obowiązków. Powyższa zmiana ma charakter doprecyzowujący przepisy”. 
Drakońskie kary miał nakładać wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze 
decyzji administracyjnej. Akceptując tę regulację, posłowie – prawdopodobnie na 
skutek nacisków Związku Powiatów Polskich – zignorowali stanowisko samorządu 
aptekarskiego, które było dobrze znane przedstawicielom rządu. Już w piśmie 
z 11 czerwca 2013 r. do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, przesłanym 
w związku z przygotowaniem założeń do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania 
organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz sprzeciwił się przyjęciu 
rozwiązania, „polegającego na wprowadzeniu instrumentu egzekucji ustaleń 
w zakresie godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych (dyżurów aptek) w postaci kar 
administracyjnych, nakładanych na właścicieli aptek przez właściwych wojewódzkich 
inspektorów farmaceutycznych”. 

Samorząd aptekarski zgłosił też uwagi do projektu nowelizacji ustawy o samorządzie 
gminnym, proponując przepis w brzmieniu: „Podmiotowi prowadzącemu aptekę 
przysługuje od powiatu, którego rada nałożyła obowiązek wykonywania pracy 
w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni wolne od pracy, zwrot koniecznych 
wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami, poniesionych w związku 
z wykonywaniem pracy w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni wolne od 
pracy”. Prezes NRA zaproponował także, by minister właściwy do spraw zdrowia po 
zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określał w drodze rozporządzenia 
sposób obliczania, korygowania i rozliczania ww. koniecznych wydatków i nakładów 
wraz z ustawowymi odsetkami.

12 maja 2015 r. w godzinach przedpołudniowych realizowano jeszcze scenariusz lobby 
samorządowego. Po południu doszło jednak do spotkania przedstawicieli Naczelnej 
Izby Aptekarskiej z grupą posłów i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji 
i Cyfryzacji Markiem Wójcikiem. Rozmowy z udziałem podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego kontynuowano wieczorem 
w budynku ministerstwa przy ul. Miodowej. Obydwaj podsekretarze stanu oświadczyli, 

Dyżur niezgody
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że pieniędzy na dyżury nie mają, niemniej jednak uzgodniono, że następnego dnia na posiedzeniu 
plenarnym Sejmu zostaną zgłoszone poprawki wprowadzające zasady demografii i geografii 
w wyznaczaniu dyżurujących aptek, a także ekwiwalent za dyżur apteki w wysokości 350-400 zł, 
który byłby finansowany ze środków publicznych. Niestety, korzystne dla aptek rozwiązanie 
finansowe nie zostało ostatecznie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów. Ostatecznie 
14 maja 2015 r. na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych po konsultacjach wewnętrznych 
przedstawiciele partii rządzącej koalicji zdecydowali, że najprostszym rozwiązaniem będzie 
skreślenie z projektu ustawy przepisu o sankcjach pieniężnych (nawet 50 000 zł) i pozostawienie 
przepisów dotyczących dyżurów aptek w starej wersji. 

Warto przypomnieć tamte wydarzenia, ponieważ radni powiatowi do dzisiaj ignorują opinie 
samorządu aptekarskiego dotyczące dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 
wolne od pracy. Niestety, kolejne rządy nawet nie próbują rozwiązać problemu dyżurów poprzez 
zaproponowanie regulacji zgodnych z Konstytucją RP i standardami europejskimi. Tymczasem 
w Niemczech już w 2013 r. weszła w życie ustawa umożliwiająca finansowanie przez tamtejsze kasy 
chorych dyżurów nocnych (średnia dopłata za pełniony przez aptekę dyżur wynosi 250 euro).

Chodzi jednak nie tylko o finansowy aspekt dyżurów, choć dla większości przedsiębiorców ma on 
pierwszorzędne znaczenie. Pracodawca ma przecież obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy. Odnosząc to do pracy personelu aptek w trakcie pełnienia dyżurów 
narzuconych uchwałą właściwej rady powiatu, należy mieć na względzie konieczność spełnienia 
przez pracodawcę norm dotyczących pracy w godzinach nocnych lub nadliczbowych (Kodeks Pracy), 
a także zapewnienia miejsca odpoczynku i tzw. pomieszczenia socjalnego. Mówią o tym przepisy 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy z 26 września 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.). Nie ulega 
wątpliwości, że obsada fachowa wielu aptek wręcz uniemożliwia pełnienie dyżurów. 

Stało się to jeszcze bardziej oczywiste po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 20 lutego 2019 r. (sprawa o sygn. akt II GSK 5609/16), który oddalił skargę kasacyjną od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskutek tego doszło do potwierdzenia, 
że w trakcie godzin pracy apteki musi być w niej obecny farmaceuta spełniający wymogi stawiane 
kierownikowi apteki – także na dyżurze pełnionym na podstawie uchwały rady powiatu. Tym 
samym sądy administracyjne przyjęły interpretację przepisu art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne, 
iż warunkiem funkcjonowania apteki jest obecność w niej w godzinach czynności farmaceuty 
spełniającego wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika apteki. W ocenie sądu organy 
prawidłowo podkreśliły szczególną rolę kierownika, powołując się na jego uprawienia i obowiązki, 
a także wskazując, kto podczas jego nieobecności może go zastępować lub być obecny w aptece 
w godzinach jej czynności. Tak więc organy inspekcji farmaceutycznej będą wymagać podczas 
kontroli, aby w czasie wszystkich godzin otwarcia apteki obecny był w niej farmaceuta spełniający 
wymagania określone w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Na zakończenie fragment listu aptekarki z Szamotuł: „Nikt w starostwie nie przeprowadził 
rzetelnych badań dotyczących faktycznego zapotrzebowania pacjentów na leki ratujące życie 
w porze nocnej i święta. Nikt nie próbował skontaktować się z nami, aptekarzami, by rozwiązać 
problem dyżurów w sposób racjonalny. Brak fachowego personelu na rynku pracy zmusza 
farmaceutów, właścicieli małych aptek, do pracy ponad siły i bez wynagrodzenia. Jest to 
pogwałcenie Konstytucji. Należy nadmienić, że nie rada powiatu lub starosta będzie odpowiadał 
przed organami kontroli za nieprzestrzeganie prawa pracy oraz prawa farmaceutycznego, 
skutkującego odebraniem koncesji”.
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Wielkopolska Okrę-
gowa Rada Apte-
karska (Wlkp. ORA) 
rea l izuje s woje 

ustawowe obowiązki w oparciu 
o działalność jej Prezydium 
oraz posiedzenia plenarne ORA 
w składzie wybranym podczas 
VII Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Aptekarzy 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej 21 listopada 2015 r. 
W czasie objętym sprawozda-
niem (17 marca 2018 r. – 9 marca 
2019 r.) odbyło się pięć posiedzeń 
Wielkopolskiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej oraz 22 posiedzenia 
Prezydium Wlkp. ORA.

Na 9 marca 2019 r. Wielko-
polską Okręgową Izbę Apte-
karską (Wlkp. OIA) stanowi 2951 
członków. Tegoroczni absolwenci 
składają kolejne wnioski o przy-
znanie im prawa wykonywania 
zawodu (PWZ). W ten sposób 
wnioskodawcy z chwilą podjęcia 
uchwały w sprawie przyznania im 

SPRAWOZDANIE PREZES WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ 
RADY APTEKARSKIEJ MGR FARM. ALINY GÓRECKIEJ 
Z DZIAŁALNOŚCI RADY, PRZEDSTAWIONE 9 MARCA 

2019 ROKU PODCZAS IV SPRAWOZDAWCZEGO OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU DELEGATÓW VII KADENCJI WIELKOPOLSKIEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W POZNANIU.

IZBA TO MY – FARMACEUCI
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PWZ stają się członkami naszej 
Izby. Część z nich oczywiście 
opuści Wlkp. OIA w momencie 
podjęcia pracy w innym woje-
wództwie lub na terenie działania 
innej izby.

W minionym okresie Prezy-
dium Wlkp. ORA przyznała 
70 praw wykonywania zawodu 
farmaceuty. Wydano także sześć 
duplikatów dokumentu PWZ. 

Prezydium Rady rozpa-
trzyło i zaopiniowało pozy-
tywnie 139 wniosków w sprawie 
stwierdzenia rękojmi należytego 
prowadzenia apteki. Do dwóch 
wniosków ustosunkowaliśmy się 
negatywnie. Głównymi powo-
dami były brak zaliczenia okresu 
rozliczeniowego w ramach szko-
lenia ciągłego farmaceutów 
oraz poświadczenie nieprawdy 
dotyczącej prowadzenia postę-
powania przed Okręgowym 
Rzecznikiem Odpowiedzialności 
Zawodowej (OROZ). W siedmiu 

przypadkach wydaliśmy rękojmię 
pod r ygorem uzupełnienia 
punktów edukacyjnych.

Część wniosków o stwier-
dzenie rękojmi należytego prowa-
dzenia apteki budzi uzasadnione 
wątpliwości. Szczególną uwagę 
zwracają te, w których istnieje 
wyraźna rozbieżność pomiędzy 
deklarowanymi godzinami czyn-
ności apteki, ilościową obsadą 
magisterską a Kodeksem Pracy. 
Niepokoi też fakt składania wnio-
sków o rękojmię na prowadzenie 
apteki w znacznej odległości od 
miejsca zamieszkania z jedno-
czesną deklaracją wykonywania 
zawodu w różnych miejscach.

Na posiedzeniach Prezydium 
Wlkp. ORA w omawianym okresie 
na stanowisko Osoby Odpowie-
dzialnej – kierownika hurtowni 
farmaceutycznej zaopiniowa-
nych pozytywnie zostało osiem 
wniosków. Dwie opinie nega-
tywne wydaliśmy ze względu na 

brak wymaganego prawem stażu 
pracy oraz ze względu na pełnienie 
przez kandydata na stanowisko 
Osoby Odpowiedzialnej tej samej 
funkcji w hurtowni, której cofnięto 
zezwolenie na prowadzenie 
działalności. Sprawę przekaza-
liśmy do zbadania Okręgowemu 
Rzecznikowi Odpowiedzialności 
Zawodowej. 

Do Prezydium wpł ynęło 
sześć wniosków w sprawie rozło-
żenia na raty zaległych składek 
członkowskich. W pięciu przy-
padkach w ydaliśmy opinię 
pozytywną, w jednym zdecy-
dowaliśmy, że wniosek zostanie 
rozpatrzony po uregulowaniu 
należności objętych postępowa-
niem komorniczym.

W omaw iany m okresie 
do Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Prezy-
dium Wlkp. ORA skierowało trzy 
sprawy, o których bliżej informuje 
w swoim sprawozdaniu OROZ. 

IV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW VII KADENCJI WOIA  (POZNAŃ, 9 MARCA 2019 ROKU)
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MGR FARM. MACIEJ PAWEŁCZYK – SKARBNIK WIELKOPOLSKIEJ ORA

DR STANISŁAW KASPRZYK, SENIOR MANAGER W FIRMIE IQVIA, OMÓWIŁ SYTUACJĘ 
NA POLSKIM RYNKU APTECZNYM

DR N. FARM. GRZEGORZ PAKULSKI – WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

GOŚĆ ZJAZDU MGR FARM. PAWEŁ ŁUKASIŃSKI, PREZES OKRĘGOWEJ RADY 
APTEKARSKIEJ DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY APTEKARSKIEJ WE WROCŁAWIU
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Na wniosek starostw powia-
towych z terenu naszej Izby 
opiniowaliśmy, za każdym razem 
uwzględniając uwagi miejsco-
wych aptekarzy, rozkłady godzin 
pracy i dyżurów aptek. Samorządy 
terytorialne chcą mieć dyżuru-
jące apteki w miejscowościach, 
gdzie brak jest dyżurów lekar-
skich. Nie widzimy uzasadnienia 
do ich pełnienia, bowiem dyżury 
aptek w tych miejscowościach nie 
mają wpływu na poprawę bezpie-
czeństwa zdrowotnego obywateli. 
Ze względu na liczne uwagi apte-
karzy do projektów dyżurów nega-
tywnie zaopiniowaliśmy uchwały 
rad powiatów: złotowskiego, 
gostyńskiego, wolsztyński, czarn-
kowsko-trzcianecki, szamotulski, 
poznański, śremskiego, nowoto-
myskiego i chodzieskiego. Pozy-
tywne opinie, które wydaliśmy, 
opierały się na braku sprzeciwu 
miejscowych aptek i dotyczyły 
uchwał rad powiatów: średzkiego, 
grodziskiego, wrzesińskiego, 
pilskiego i słupeckiego.

W lut y m 2 019 r.  w ra z 
z Kaliską Okręgową Izbą Apte-
karską wystąpiliśmy do Prezesa 
Rady Ministrów Rzeczypospo-
litej Polskiej Mateusza Mora-
wieckiego w sprawie prawnego 
uregulowania kwestii dyżurów 
z uwzględnieniem rekompen-
saty dla podmiotów świadczą-
cych taką usługę. Podstawą tych 
regulacji powinny stać się mate-
riały wspólnie wypracowane 
na  przestrzeni lat 2017 i 2018 
przez Naczelną Radę Aptekarską 
i Związek Powiatów Polskich.

Do Prezydium Rady wpłynęły 
z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Farmaceutycznego trzy wnioski 
o zaopiniowanie cofnięcia zezwo-
lenia na prowadzenie aptek. 

Wszystkie wnioski zostały przez 
Prezydium Wlkp. ORA zaopinio-
wane pozytywnie.

Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny zwracał 
się do nas o opinię w sprawie 
zamiaru udzielenia siedmiu 
zezwoleń na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej. Do wszystkich 
wniosków Prezydium ustosunko-
wało się negatywnie.

Na posiedzeniu Wlkp. ORA 
12 czerwca 2018 r. podjęliśmy 
uchwałę w sprawie „Regulaminu 
korzystania ze strony internetowej 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej”. Celem podjęcia 
uchwały było uregulowanie zasad 
korzystania ze strony internetowej 
(serwisu) należącej do Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
zasad dotyczących zamieszczania 
ogłoszeń o pracę.

Podczas tego samego posie-
dzenia Wielkopolska Okręgowa 
Rada Aptekarska postanowiła 
zatwierdzić decyzję Kapituły 
Statuetki o przyznaniu Statuetki 
im. Prof. Franciszka Adamanisa 
dr n. farm. Alinie Nowackiej-
-Waliszce jako wyraz uznania 
i wdzięczności za całokształt pracy 
na rzecz samorządu aptekarskiego 
oraz prof. dr. hab. Dionizemu 
Skwarskiemu jako wyraz uznania 
zasług dla rozwoju nauk farma-
ceutycznych i zawodu aptekarza. 
Rada wskazała jednocześnie, by 
od roku 2019 do nagrody była reko-
mendowana tylko jedna osoba.

Urocz ystość w ręczenia 
Statuetek odbyła się podczas 
obchodów XXVI Święta Apte-
karzy 6 października 2018  r. 
w Poznaniu. Wydarzenie uświetnił 
wykład dr. n. farm. Jana Majew-
skiego o udziale farmaceutów 

w Powstaniu Wielkopolskim, 
a także koncert orkiestry kame-
ralnej Wielkopolskiej Izby Lekar-
skiej. Druga część uroczystości 
Święta Aptekarzy odbyła się 
w Muzeum Farmacji Wlkp. OIA, 
gdzie wernisaż swoich prac miał 
mgr farm. Jan Harasimowicz, rzeź-
biarz ze Strzelna.

W imieniu Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej 
konsekwentnie podejmuję starania 
o zmianę lokalizacji Muzeum 
Farmacji. Jesteśmy zaintereso-
wani lokalem przy ul. Garbary, 
która według obecnej koncepcji 
Urzędu Miasta ma być ulicą 
drobnego rzemiosła i deptakiem 
spacerowym. Taka lokalizacja 
dałaby możliwość stworzenia salki 
edukacyjnej i lepszej ekspozycji. 
Wraz z kustoszem muzeum podej-
mujemy wysiłki dla pozyskania 
na ten cel środków finansowych 
z Urzędu Miasta Poznania.

W tym miejscu dodam, że 
w roku 2018 po raz pierwszy 
Muzeum Farmacji wzięło udział 
w corocznej imprezie Noc 
Muzeów. Było to wydarzenie 
bez precedensu. Przygotował je 
kustosz dr Stefan Piechocki. Tej 
nocy nasze muzeum odwiedziło 
ponad 600 osób.

Na posiedzeniu Wielkopol-
skiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 
11 września 2018 r. przyjęliśmy 
rezygnację mgr farm. Anny Mruli 
ze stanowiska członka Rady. Rezy-
gnacja była wynikiem nowelizacji 
ustawy Prawo farmaceutyczne, 
która nie pozwala na łączenie 
pełnienia funkcji w organach 
samorządu aptekarskiego z wyko-
nywaniem obowiązków inspek-
tora nadzoru farmaceutycznego. 
Zgodnie z obowiązującym regu-
laminem zjazdu zwróciliśmy się 



30 | Farmacja Wielkopolska styczeń–marzec 2019

do kolejnej osoby, która zdobyła 
największą liczbę głosów podczas 
wyborów do Rady – mgr farm. 
Iwony Reinholz-Cynajek – o wyra-
żenie zgody na pełnienie funkcji 
członka Wlkp. ORA. Pani magister 
wyraziła zgodę.

31 grudnia 2018 r. okres rozlicze-
niowy w ramach szkoleń ciągłych 
zakończyły 884 osoby. 282 osoby 
zaliczyły go zgodnie z wymogami 
rozporządzenia. 36 osób wystąpiło 
o przedłużenie okresu rozliczenio-
wego do końca roku 2019.

Od początku 2018 r. odbyło się 
ponad 20 szkoleń współorgani-
zowanych przez Izbę lub którym 
Wlkp. OIA udzieliła patronatu. 
Wielkopolska Okręgowa Izba 
Aptekarska współorganizowała 
i objęła patronat nad szkoleniami 
i konferencjami naukowymi, 
współpracując między innymi 
z firmami: Urtica, Ichem, NeoArt, 

Neuca, Edukacja i Medycyna, 
Miralex, PolPharma, IQVIA, 
Medfarma i Aboca. Współpra-
cowaliśmy również z Działem 
Kształcenia Wydziału Farma-
ceut ycznego Uniwersy tetu 
Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu, uzyskując 
kilkakrotnie przyznanie punktów 
twardych i akceptację nadania 
większej liczby punktów mięk-
kich. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyły się szkolenia 
z zakresu e-recepty, które powta-
rzaliśmy kilkukrotnie, w tym 
także w większych miastach 
z naszego terenu. Szkolenia 
zorganizowaliśmy we współpracy 
z CSIOZ, a ostatnie szkolenie – 
dotyczące stricte praktycznych 
kwestii wydawania leków na e-re-
ceptę, w którym uczestniczyło 450 
osób – również we współpracy 
z Naczelną Izbą Aptekarską. 

Planowane jest kolejne duże szko-
lenie, organizowane we współ-
pracy z firmą Spectrum Cannabis, 
a dotyczące konopi medycznych 
w praktyce aptecznej. 

JESIENNE WARSZTAT Y 
PR AKT YKI APTEK ARSKIEJ 
w Koninie, Lesznie i Pile zbiegły 
się ze szkoleniami z zakresu 
e-recepty. Prowadzili je pracow-
nicy Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia. 
W każdym z warsztatów brał 
udział zaproszony przez nas 
przedstawiciel Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycz-
nego. Odpowiadał na najczęściej 
zadawane przez farmaceutów 
pytania. Oprócz mojego wykładu 
na temat „Komunikaty bezpie-
czeństwa, działania niepożą-
dane, incydenty medyczne, wady 
jakościowe produktów leczni-
czych i wyrobów medycznych 

Izba to my – farmaceuci

MGR FARM MATEUSZ SZAMAŁEK POINFORMOWAŁ DELEGATÓW NA ZJAZD O DZIAŁALNOŚCI SEKCJI PRACOWNIKÓW HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH WOIA
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w pra k t yce  aptek a rsk ie j ” 
w programie spotkań było też 
wystąpienie mgr. farm. Jędrzeja 
Janusa poświęcone sprawom 
odpowiedzialności zawodowej 
farmaceuty w praktyce Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej.

8-9 lutego 2019 r. we współ-
pracy z sekcją aptek szpitalnych 
Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego organizowaliśmy 
Wielkopolskie Warsztaty Farmacji 
Szpitalnej. W wyniku podjęcia 
stałej współpracy z wojewódzkim 
konsultantem ds. farmacji szpi-
talnej dr n. farm. Katarzyną 
Regulską uruchomiliśmy nową 
zakładkę na naszej stronie interne-
towej, poświęconą zagadnieniom 
szczególnie ważnym dla praktyki 
farmaceutów szpitalnych.

W zakładce PRAWO udostęp-
niliśmy nie tylko akty prawne 
regulujące wykonywanie zawodu 
farmaceuty, ale także łatwy dostęp 
do formularzy będących załącz-
nikami do rozporządzeń Mini-
stra Zdrowia.

W trosce o rozwój Muzeum 
Farmacji jako wizytówki naszego 
zawodu, promującej wize-
runek farmaceuty w przestrzeni 
publicznej, podjęliśmy inicjatywę 
zawiązania Stowarzyszenia Ad 
Gloriam Pharmaciae, które będzie 
mogło aplikować o środki finan-
sowe na utrzymanie muzeum oraz 
na rozwój edukacji podyplomowej 
farmaceutów. W tej sprawie 
spotkaliśmy się już dwukrotnie 
z wiceprezydentem miasta 
Poznania. 

W celu promowania naszego 
zawodu poprzez pokazywanie jego 

pięknej historii przygotowujemy 
się do wydania kolejnej książki 
poświęconej historii aptek klasz-
tornych i szpitalnych Poznania. 
Z dobrym skutkiem udaje się nam 
znaleźć partnerów, którzy współfi-
nansują to przedsięwzięcie.

W y s t o s o w a l i ś m y  L I S T 
OTWARTY do Prezesa Rady 
Ministrów RP, Ministra Zdrowia, 
Ministra Sprawiedliwości oraz 
Ministra Pracy, Rodziny i Poli-
tyki Społecznej, w którym wyra-
ziliśmy stanowczy sprzeciw 
jakimkolwiek zmianom prze-
pisów objętych między innymi 
art. 94a, który dotyczy zakazu 
reklamy aptek, punktów aptecz-
nych i ich działalności. List 
podpisało w ielu prezesów 
i członków okręgowych rad apte-
karskich, byli prezesi Naczelnej 
Rady Aptekarskiej, konsultanci 

DR N. FARM. ALINA NOWACKA-WALISZKA, SĘDZIA OSA PROF. DR HAB. MAREK SIMON, DELEGAT NA ZJAZD
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wojewódzcy do spraw farmacji 
aptecznej oraz farmaceuci niebę-
dący członkami organów samo-
rządu aptekarskiego.

Wielkopolska Okręgowa 
Rada Aptekarska przekazała do 
Naczelnej Rady Aptekarskiej swoje 
stanowisko, w którym zawarła 
uwagi do projektu nowej podstawy 
programowej kształcenia tech-
ników farmaceutycznych. Doty-
czyły one głównie zróżnicowanego 

poziomu kształcenia w poszcze-
gólnych jednostkach, niewiel-
kiego zróżnicowania ustawowych 
uprawnień zawodowych przy 
dramatycznym zróżnicowaniu 
przygotowania zawodowego 
i wskazywały, na jakich zało-
żeniach powinien być oparty 
znowelizowany system kształ-
cenia personelu pomocniczego 
aptek. Przesłaliśmy też do NRA 
swoje uwagi na temat projektu 

podstawy programowej w zawo-
dzie technik farmaceutyczny.

Po zapoznaniu się z uchwałą 
NRA dotyczącą promowania wize-
runku farmaceuty Prezydium 
Wielkopolskiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej przekazało członkom 
Naczelnej Rady Aptekarskiej swoje 
stanowisko w tej sprawie.

Wiele wysiłku włożyliśmy 
w działania na rzecz poprawy 
komunikacji  z  człon kami 
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1. Zjazd zobowiązuje Prezesa Wielkopolskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej i Prezydium 
Wlkp. ORA do wystąpienia do Naczelnej Rady 
Aptekarskiej w sprawie zintensyfikowania 
działań mających na celu zmniejszenia 
częstotliwości zmian cen leków na listach 
refundacyjnych. Ma to istotne znaczenie, 
zwłaszcza wobec braku mechanizmów 
rekompensujących aptekarzom szkody 
ponoszone w wyniku przecen zapasów 
magazynowych w związku ze zmianami cen 
leków na listach refundacyjnych

2. Zjazd zobowiązuje Prezesa Wielkopolskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej i Prezydium 
Wlkp. ORA do wystąpienia do Naczelnej 
Rady Aptekarskiej w sprawie podjęcia działań 
na rzecz wprowadzenia sztywnych cen - 
hurtowych i detalicznych - na leki pełnopłatne.

3. Zjazd obliguje Prezesa Wielkopolskiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej i Prezydium Wlkp. ORA 
do kontynuacji działań na rzecz skutecznego 
rozwiązania problemu zmuszania aptek do 
bezpłatnego dyżurowania w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. 
Obowiązujące przepisy dyskryminują apteki 
i farmaceutów. Każdy podmiot, zarówno 
publiczny, jak i tym bardziej prywatny, który 

realizuje zadania publiczne, powinien otrzymać 
z tego tytułu stosowne wynagrodzenie lub co 
najmniej zwrot poniesionych kosztów. Regulacja, 
zgodnie z którą przedsiębiorca zobligowany jest 
do ponoszenia kosztów w celu realizacji zadania 
publicznego, w tym wypadku zapewnienia usług 
farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, 
święta i inne dni wolne od pracy, nie jest zgodna 
z Konstytucją RP. 

4. Zjazd zobowiązuje Prezesa Wielkopolskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej i Prezydium 
Wlkp. ORA do podjęcia działań mających 
na celu usystematyzowanie wielkości 
opakowań do dawkowania miesięcznego leków 
refundowanych. 

5. Zjazd zobowiązuje Prezesa Wielkopolskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej i Prezydium 
Wlkp. ORA do złożenia zapytania do 
Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego i Ministra Skarbu w sprawie 
skutków tzw. ustawy „apteka dla aptekarza”. 
Zgodnie z uzasadnieniem tej nowelizacji 
ustawy Prawo farmaceutyczne przyjęte 
regulacje miały zapobiec niebezpieczeństwu 
całkowitej monopolizacji rynku usług 
farmaceutycznych oraz likwidacji małych, 
polskich przedsiębiorców prowadzących apteki.

WNIOSKI IV Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów VII Kadencji  
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu
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Izba to my – farmaceuci

Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej oraz na rzecz inte-
gracji środowiska farmaceutów 
Wielkopolski. Tym celom służy 
stały rozwój strony internetowej 
Wlkp. OIA. Uruchomiliśmy nową 
zakładkę dla aptek szpitalnych, 
w najbliższym czasie pojawi się 
zakładka naszej drużyny piłkar-
skiej. Strona jest jedną z najczęściej 
odwiedzanych stron internetowych 
izb aptekarskich w Polsce, o czym 
świadczy jej pozycjonowanie 
w przeglądarce GOOGLE. 

W roku 2018 wydaliśmy cztery 
numery czasopisma „Farmacja 
Wielkopolska”. Autorami arty-
kułów i felietonów są między 
inny mi członkowie naszej 
Izby, a także farmaceuci zwią-
zani z poznańskim Wydziałem 
Farmaceut ycznym. Czaso-
pismo, wydawane w formie 
elektronicznej, dostępne jest 
d la ka żd ego na st ronach 

internetowych www.woia.pl oraz 
www.farmacjawielkopolska.pl. 
Wydawanie go na tak wysokim 
poziomie możliwe jest dzięki wiel-
kiemu zaangażowaniu oraz profe-
sjonalizmowi dziennikarskiemu 
dyrektora biura Wlkp. OIA Euge-
niusza Jarosika, który jednocze-
śnie jest redaktorem naczelnym 
czasopisma. To jego zasługą jest 
szata graficzna, koncepcja i profe-
sjonalne przygotowanie każdego 
numeru. 

W ra ma ch wsp ó ł pra c y 
z wydziałem farmaceutycznym 
włączamy się czynnie w obchody 
stulecia nauczania farmacji 
w Poznaniu. Jak co roku byliśmy 
obecni na spotkaniu opłatkowym 
na zaproszenie dziekana Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu 
prof. dr. hab. Lucjusza Zaprutko.

Współpracujemy także z samo-
rządami innych zawodów zaufania 

publicznego w ramach Wielkopol-
skiego Porozumienia Samorządów 
Zawodowych zawodów zaufania 
publicznego. Po akceptacji Prezy-
dium Wlkp. ORA podpisałam to 
Porozumienie, co formalizuje nasz 
udział w tym przedsięwzięciu. 
Będę reprezentowała Porozu-
mienie w kwietniu na spotkaniu 
ogólnopolskim samorządów 
zawodów zaufania publicznego 
w Warszawie.

Wszystkim członkom Wiel-
kopolskiej Okręgowej Rady Apte-
karskiej oraz Prezydium dziękuję 
za aktywny udział w pracy 
na rzecz samorządu, za wszystkie 
ważne sugestie i uwagi zgłaszane 
w trakcie posiedzeń organów. 
Dziękuję członkom Prezydium 
Wlkp. ORA za pomoc i koleżeński 
gest w udostępnieniu naklejek 
e-recepta w Wielkopolsce. 

Zdjęcia: Marianna Spisak

GOŚĆ ZJAZDU WICEPRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU DR MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA I  MGR FARM. ALINA GÓRECKA
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SYSTEM JAKOŚCI  
W RECEPTURZE APTECZNEJ

Monografia „Leki sporządzane w aptece” Farmakopei Polskiej 
(wydanie XI) przewiduje, że nad przygotowywaniem leków 

recepturowych w aptece czuwać będzie Osoba Odpowiedzialna, 
wyznaczona spośród personelu sporządzającego preparaty 

farmaceutyczne.

Słownik języka polskiego 
PWN podaje, że farma-
kopea to „alfabetyczny 
spis leków zatwierdzo-

nych do użytku”. Dla aptekarzy, jak 
uczono nas już w czasie studiów na 
farmacji stosowanej czy - inaczej 
- na technologii postaci leków, jest 
to swego rodzaju „biblia”. 

Obecnie obowiązujące XI 
wydanie Farmakopei Polskiej (FP 
XI 2017) ukazało się pod koniec 
2017 r., zastępując dotychczasowe 
wydania Farmakopei Polskiej. 
Prezes Urzędu Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych 4 grudnia 
2017 r. poinformował, że wyma-
gania farmakopei zgodne z Farma-
kopeą Europejską (Ph. Eur.) część 
9.0 ze zmianami i uzupełnieniami 
zawartymi w Suplementach 9.1 
i 9.2 obowiązują odpowiednio 
od dat określonych w rezolucjach 

Rady Europy, tj. od 1 stycznia 
2017 r., 1 kwietnia 2017 r. i 1 lipca 
2017 r. Wymagania narodowe 
zamieszczone w FP XI zaczęły 
obowiązywać 1 czerwca 2018 r. 

FP XI zawiera polską wersję 
materiałów Farmakopei Europej-
skiej (9.0-9.2) oraz działy narodowe, 
tj. nieposiadające odpowiedników 
w Ph. Eur. W dziale „Mono-
grafie narodowe” umieszczono 
90 monografii przeniesionych 
z FP X. Do niektórych monografii, 
a mianowicie Acidum formicum 
(Kwas mrówkowy), Amara tinc-
tura (Nalewka gorzka), Ammonii 
hydroxidum 10% (10% roztwór 
amoniaku), Coffeinum et natrii 
benzoas (Kofeino benzoesan sodu), 
Sulfoguaiacolum (Sufogwajakol), 
Thymi extractum f luidum (Wyciąg 
płynny z ziela tymianku) wpro-
wadzono merytoryczne zmiany 
w stosunku do poprzedniej wersji 

zamieszczonej w FP X. Wpro-
wadzono także trzy nowe mono-
grafie: Acidi salicylici unguentum 
(Maść z kwasem salicylowym) 
i Species antirheumaticae (Zioła 
przeciwreumatyczne) oraz ważną 
z punktu widzenia praktyki mono-
grafię ogólną „Leki sporządzane 
w aptece”. W dziale narodowym 
dodano także „Wykaz dawek” oraz 
„Wykaz substancji bardzo silnie 
działających – A, silnie działających 
– B oraz środków odurzających 
– N”, które obejmują substancje 
czynne opisane w monografiach 
szczegółowych FP XI. 

Monografia „Leki sporzą-
dzane w aptece” jest – jak można 
przeczytać we wstępie - rekomen-
dowana przez Główny Inspek-
torat Farmaceutyczny. Co jednak 
na chwilę obecną należy mocno 
podkreślić, a wskazywała na to 
również prof. dr hab. Małgorzata 



styczeń–marzec 2019 www.farmacjawielkopolska.pl | 35

Sznitowska podczas ubiegłorocz-
nego wykładu zorganizowanego 
przez poznański oddział Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, 
posiada ona charakter informa-
cyjny. Podczas  opracowywania 
monografii przez grupę ekspercką 
ds. postaci leku i leków aptecznych 
Komisji Farmakopei Urzędu Reje-
stracji wykorzystano m.in. zapisy 
ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz 
monografie Farmakopei Stanów 
Zjednoczonych. Jednym zdaniem, 
zawiera ona wskazówki dotyczące 
zasad dobrej praktyki przy sporzą-
dzaniu preparatów farmaceutycz-
nych w aptekach ogólnodostępnych 
i szpitalnych. Prawdopodobnie też, 
według prof. Sznitowskiej, mono-
grafia będzie miała charakter 
obowiązujący, a nie tylko informa-
cyjny już przy wydaniu Farmakopei 
Polskiej XII.

Jakie zmiany czekają aptekarzy 
w recepturze i jak należałoby się 

na nie przygotować? Głównym 
celem monografii (na razie infor-
macyjnej) jest wskazanie farma-
ceutom problemu, że sporządzanie 
leków w recepturze powinno być 
objęte systemem zapewniania 
jakości. Pomimo różnic pomiędzy 
sporządzaniem preparatów 
farmaceutycznych w warunkach 
aptecznych a produkcją przemy-
słową leków, również w aptekach 
powinny zostać wdrożone odpo-
wiednie systemy zapewnienia 
jakości w zakresie sporządzania 
i bezpieczeństwa stosowania przez 
pacjenta recepturowych prepa-
ratów farmaceutycznych.

Założenia systemu zapew-
nienia jakości w recepturze 
apteczne j  są  a n a log iczne 
do  innych systemów zarzą-
dzania jakością w farmaceutycz-
nych procesach produkcyjnych. 
Zakładają one przygotowanie 
i stosowanie udokumentowanych 

procedur i instrukcji, prowa-
dzenie zapisów z czynności 
i procesów, określanie celów 
jakości, czyli między innymi 
ustalenie wymagań jakościo-
wych, terminu przydatności dla 
preparatów czy też dokonywanie 
analizy ryzyka niewłaściwej 
jakości sporządzanego leku. 
System nie pozostawia także 
dowolności w zakresie szkoleń 
personelu, które muszą być 
niezwłocznie wdrożone,  syste-
matycznie powtarzane i odnoto-
wywane w formie rejestru.

System zakłada również opra-
cowanie – zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami – procedur 
i instrukcji, które powinny być 
również okresowo poprawiane, 
uzupełniane i aktualizowane. 
Procedury dotyczą na przykład 
przygotowania pomieszczeń, 
wyposażenia oraz sposobu postę-
powania podczas sporządzania 

System jakości w recepturze aptecznej

www.fotolia.pl
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poszczególnych postaci leków, 
natomiast instrukcje odnoszą 
się między innymi do sposobów 
w ykonania poszczególnych 
czynności (rozpuszczania czy 
rozcierania). 

Praca w recepturze obejmować 
ma także przygotowywanie 
raportów (protokołów) z procesu 
sporządzania leku, w których 
zostaną zawarte dane wskazane 
w monografii: informacje o wszyst-
kich użytych materiałach (m.in. 
producent, seria, data ważności), 
dane dotyczące użytych procedur 
wraz z obserwacjami, zapisy 

o wydajności procesu, rodzaju 
opakowania, wzór etykiety czy 
odpis/kopię recepty. Protokół 
podpisany przez osobę sporządza-
jącą (ewentualnie także nadzoru-
jącą) powinien być przechowywany 
przez 5 lat (zgodnie z obowiązu-
jącym w przepisach terminem 
przechowywania recept lekarskich) 
i udostępniany podczas kontroli.

Monografia przewiduje, że 
nad przygotowywaniem leków 

recepturowych w aptece czuwać 
będzie Osoba Odpowiedzialna, 
wyznaczona spośród perso-
nelu sporządzającego prepa-
raty farmaceutyczne. Osoba 
Odpowiedzialna zobowiązana 
będzie do: opracowania i nadzo-
rowania systemu zapewnienia 
jakości, wdrożenia właściwych 
procedur i instrukcji, ustalania 
okresu przydatności do użycia 
sporządzanych w aptece prepa-
ratów farmaceutycznych, nadzo-
rowania stosowania wyłącznie 
substancji do celów farmaceu-
tycznych dostarczanych do apteki 

z certyfikatem analitycznym 
producenta, które powinny być 
archiwizowane, wycofywania 
substancji i opakowań niespeł-
niających wymagań jakościo-
wych, sprawdzania raportów 
(protokołów) rejestrujących 
sporządzanie leku, zapewnienia 
uczestnictwa w okresowych 
szkoleniach personelowi biorą-
cemu udział w sporządzeniu 
preparatów i czynnościach 

przygotowawczych, prowadzenia 
rejestru odbytych szkoleń oraz 
ciągłego samoszkolenia.

Zgodnie z zapisami monografii 
preparat sporządzany przez tech-
nika farmaceutycznego powinien 
być wykonywany pod nadzorem 
farmaceuty. Osoba nadzorująca 
sporządzanie leku przez tech-
nika farmaceutycznego, zobo-
wiązana jest do dosyć szeroko 
rozumianego nadzoru nad jego 
pracą, w tym do zatwierdzania 
odpowiedniej jakości sporządzo-
nego preparatu. Zapis ten jednak 
wymaga zmian w prawie farma-

ceutycznym, gdyż wprowa-
dzając konieczność nadzoru 
technika farmaceutycznego 
przez farmaceutę, ogranicza 
jego uprawnienia zawodowe 
w zakresie sporządzania 
preparatów farmaceutycznych. 

Monograf ia nareszcie 
precyzuje, co jest sporzą-
dzaniem preparatu farma-
ceut ycznego, wskazując 
na  sporząd zanie leków 
z użyciem substancji do celów 
farmaceutycznych, prze-
twarzanie leków gotowych, 
dzielenie lub przepakowanie 
leków gotowych, produktów 
pośrednich czy substancji 
oraz oznakowanie (lub zmianę 
oznakowania) pojemników 

leków. Doprecyzowanie czyn-
ności recepturowych ma duże 
znaczenie w przypadku aptek 
szpitalnych, przygotowujących 
się do wprowadzenia lub już stosu-
jących system Unit Dose, ale także 
sytuacji, w których przepakowanie 
i oznaczenie leku z większego 
pojemnika było kwestionowane 
przez refundatora.

W monografii „Leki sporzą-
dzane w aptece” zawarto wiele 

W aptekach powinny 
zostać wdrożone 

odpowiednie systemy 
zapewnienia jakości 

w zakresie sporządzania 
i bezpieczeństwa 
stosowania przez 

pacjenta recepturowych 
preparatów 

farmaceutycznych

System jakości w recepturze aptecznej

www.fotolia.pl
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szczegółowych informacji i wska-
zówek dotyczących: miejsca 
sporządzania; jakości stoso-
wanych sprzętów i utensyliów 
aptecznych oraz ich właściwego 
stanu i czystości; używanych 
składników, spełniających wyma-
gania farmakopealne i dopusz-
czonych do obrotu, jednocześnie 
dostarczanych do apteki, co 
zos t a ło  ju ż  wsp om n ia ne, 
z odpowiednim certyfikatem 
analitycznym, zatwierdzanych 
każdorazowo przez Osobę Odpo-
wiedzialną; opakowań – odpo-
wiednia ich jakość, weryfikacja 
możliwości interakcji pomiędzy 
pojemnikiem i lekiem; sporzą-
dzania i kontroli sporządzania 
– zawarto tu zalecenie, aby jeśli 
to możliwe, czynności odmie-
rzania i ważenia kontrolowała 
druga osoba, co w wielu apte-
kach jest obecnie niewykonalne; 
oznakowania, w ymienione 
zostały dane, które powinny 
znaleźć się na etykiecie opisywa-
nego leku; trwałości – wskazuje 
się na konieczność poinformo-
wania osoby odbierającej preparat 
o wszystkich aspektach związa-
nych z prawidłowym użyciem, 
ale także wyznaczania daty 
przydatności do użycia przez 
Osobę Odpowiedzialną.

Drugi rozdział monografii 
„Leki sporządzane w aptece” 
przedstaw ia sporządzanie 
preparatów niejałowych. W tym 
rozdziale podane są informacje 
dotyczące sporządzania poszcze-
gólnych postaci leku: płynnych, 
półstałych i stałych. Zawarto tu 
także metody badania postaci leku 
po sporządzeniu, w tym wizualne, 
badanie masy preparatu, jednoli-
tości masy czopków czy proszków, 
jednolitości rozproszenia, 

obserwacja maści typu zawiesiny 
w tzw. cienkiej warstwie. Wska-
zano również zakres dopusz-
czalnych odchyleń w zawartości 
substancji czynnej i masy lub 
objętości preparatu w pojemniku 
wielodawkowym i jednodaw-
kowym. Uwagę poświęcono także 
maksymalnym okresom przy-
datności do użycia preparatów 
recepturowych, w przypadku gdy 
ich trwałości nie da się oszacować 
na podstawie innych informacji, 
w tym z uwzględnieniem sytuacji, 
kiedy sporządzanie preparatów 
polega jedynie na przepakowaniu 
leku gotowego. 

Podsumowując: generalnie 
monografia porządkuje różne 
zagadnienia z zakresu receptury 
aptecznej, jak również doprecy-
zowuje wiele z nich. Wymusza 
szereg zachowań wymaganych 
przez system jakości, a sztukę 
aptekarską zamyka w sztywne 
ramy procedur, instrukcji i proto-
kołów. Ma to duże znaczenie 
ze względu na bezpieczeństwo 
pacjenta. Niektóre zalecenia, 
choćby dotyczące pracy tech-
ników farmaceutycznych, czy 
sprawdzania odważenia skład-
ników przez drugą osobę, są co 
najmniej mało praktyczne, jeśli 
nie niezgodne z obowiązującym 
prawem. Czas pokaże, czy mono-
grafia w FPXII będzie miała moc 
obowiązującą, a nie jak dotychcza-
sowa tylko informacyjną?

Rozdziały 3-5 poświęcone są 
preparatom jałowym, cytosta-
tykom i preparatom do oczu. 
Sporządzaniu tego typu leków 
poświęcony będzie artykuł 
w następnym numerze.

3 grudnia 2018 r. prezes Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych poin-
formował o datach, od których 
obowiązywać będą wymagania 
określone w Suplemencie 2018 do 
Farmakopei Polskiej (wydanie XI). 
W zakresie wymagań narodowych 
tą datą jest 1 czerwca 2019 r. Nato-
miast wymagania Suplementu 
2018 FP XI, zgodne ze zmia-
nami i uzupełnieniami zawar-
tymi w Suplementach 9.3, 9.4 
i 9.5 Farmakopei Europejskiej (Ph. 
Eur.), obowiązują odpowiednio 
od dat określonych w Rezolucjach 
Rady Europy, tj. od 1 stycznia 
2018 r. dla Suplementu 9.3 Ph. 
Eur., od 1 kwietnia 2018 r. dla 
Suplementu 9.4 Ph. Eur. i od 1 lipca 
2018 r. dla wymagań Suplementu 
9.5 Ph. Eur. Suplement 2018 FP XI 
stanowi uzupełnienie części 
podstawowej Farmakopei Polskiej 
(wydanie XI) i zawiera polską 
wersję nowych i znowelizowanych 
tekstów opublikowanych w Suple-
mentach 9.3, 9.4 i 9.5 Ph. Eur. oraz 
działy narodowe, tj. nieposiada-
jące odpowiedników w Ph. Eur. 
W dziale „Monografie narodowe” 
dodano dwie nowe monografie: 
Pix liquida Pini (Dziegieć sosnowy) 
i Tormentillae ungu-
entum compositum (Maść 
pięciornikowa złożona). 
Narodowy dział „Wykaz 
dawek” oraz „Wykaz 
substancji bardzo silnie 
działających, silnie dzia-
łających oraz środków 
odurzając ych” obej-
muje substancje czynne 
opisane w nowych mono-
grafiach szczegółowych 
Suplementu 2018 FP XI, 
stąd wykaz ten stanowi 
uzupełnienie danych 
opublikowanych w FP XI 
2017. 

System jakości w recepturze aptecznej

dr n. farm.  
STEFAN PIECHOCKI

Aptekarz, konsultant 
wojewódzki w zakresie farmacji 

aptecznej dla Wielkopolski, 
członek Prezydium 

Wielkopolskiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej.
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prof. dr hab. ANNA JELIŃSKA

OD LEKOSPISU MIEJSKIEGO  
DO FAMAKOPEI EUROPEJSKIEJ

Farmakopee to obecnie oficjalne wydawnictwa, które zawierają 
podstawowe wymagania jakości oraz metody badania produktów 

leczniczych znajdujących się na rynku farmaceutycznym na danym 
terytorium. Spełnienie wymagań farmakopealnych jest gwarantem 

odpowiedniej jakości surowców farmaceutycznych i produktów 
leczniczych, co przekłada się na bezpieczeństwo stosowania 

i skuteczność działania leku. Globalizacja rynku farmaceutycznego 
doprowadziła do ujednolicenia wymagań dla produktów leczniczych 

w procesie dopuszczania do obrotu. 

W cza sa ch przed 
w y d a n i e m 
oficjalnie obowią-
zujących doku-

mentów, gdy brakowało norm 
dotyczących wytwarzania leków, 
aptekarze przygotowywali leki 
na podstawie recept lekarskich. 
Wiedzę czerpano z tekstów 
Galena, Awicenny i innych uzna-
nych autorytetów medycznych. 
Zanim powstały pierwsze farma-
kopee (przepisy sporządzania 
specyfików to zgodnie z pocho-
dzącą z greki nazwą pharmakon 
– lek oraz poi – sporządzać), 
na terenie poszczególnych państw 
obowiązywały tzw. dyspensatoria. 

Pierwszymi urzędowymi leko-
spisami w Polsce, zwanymi farma-
kopeami lub dyspensatoriami, 
podobnie jak w innych krajach 
Europy były farmakopee miejskie. 
Najstarsze z takich opracowań to 
„Dispensatorium Gedanensae” 
z 1665 r. oraz „Dispensatorium 
Pharmacopeia Cracoviensi”, które 
ukazało się w 1683 r. W 1794 r. 
została wydana na potrzeby 
wojsk walczących w Powstaniu 
Kościuszkowskim „Farmakopea 
Obozowa i Lazaretowa Wojska 
Koronnego”, zwana także „Farma-
kopeą Kościuszkowską”. Pierwsze 
wydanie Farmakopei Polskiej 
„Pharmacopoeia Regni Poloniae” 

ukazało się na terenie Króle-
stwa Polskiego dopiero w 1817 r. 
Natomiast w latach wcześniej-
szych w poszczególnych zabo-
rach obowiązywały farmakopee 
państw zaborczych. „Pharma-
copoeia Regni Poloniae” zawierała 
trzy części: „Materia pharmaceu-
tica” (305 surowców i związków 
chemicznych), „Praeparata 
et  composita” (opisy około 
355 preparatów złożonych) oraz 
„Ex tempore paranda” (16 prze-
pisów środków wymagających 
przyrządzania na poczekaniu). 
Kolejne wydania Farmakopei 
Polskiej ukazywały się odpo-
wiednio: Farmakopea Polska II 
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w 1937 r. i jej przedruk w 1946 r., 
Farmakopea Polska III w 1954 r. 
oraz Suplement I w 1956 r., Suple-
ment II w 1959 r. i Suplement III 
w 1962 r., Farmakopea Polska IV: 
tom I w 1965 r., tom II w 1970 r. 
i Suplement w 1973 r., Farmakopea 
Polska V – tom I w 1990 r., tom II 
w 1993 r., Suplement I w 1995 r., 
tom III w 1996 r., tom IV w 1998 r. 
i tom V w 1999 r., Farmakopea 
Polska VI w 2003 r., Farmakopea 
Polska VII – tom I i Suplement 
w 2007 r. (wydanie to było polską 
wersją Ph. Eur. i zawierało teksty 
podstawowe, monografie ogólne 
oraz monografie ogólne postaci 
leku, a także monografie szcze-
gółowe produktów specjalistycz-
nych), Farmakopea Polska VIII 
została wydana w 2009 r. + Suple-
ment 2009 i Suplement 2010 (było 
to polskojęzyczna wersja Ph. Eur. 
6.0), Farmakopea Polska IX została 
wydana w 2011 r. + Suplement 
2012 i 2013, Farmakopea Polska X 
w 2014 r. + Suplement 2015 i 2016, 
Farmakopea Polska XI w 2017 r. + 
Suplement 2018 i 2019. 

Wprowadzenie wymagań 
Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) 
do Farmakopei Polskiej wyma-
gało opracowania polskiej wersji, 
całkowicie zgodnej z wersją orygi-
nalną. Farmakopea Polska zawiera 
także wymagania narodowe, które 
nie posiadają odpowiedników 
w Farmakopei Europejskiej. Są 
to monografie dla preparatów 
galenowych oraz dla substancji 
chemicznych i roślinnych, a także 
mieszanek ziołowych, dostoswane 
do aktualnie obowiązujących 
wymogów Ph. Eur./FP. W dziale 
narodowym zamieszczone są także 
„Zasady tworzenia nazw substancji 
do celów farmaceutycznych” oraz 
wykazy dawek substancji czynnych 

i przynależność substancji do grupy 
środków odurzających, bardzo 
silnie działających i silnie dzia-
łających. W ostatnim wydaniu 
Farmakopei Polskiej ukazała 
się także narodowa monografia 

ogólna dla leków sporządzanych 
w aptece, która zawiera wymagania 
dotyczące sposobu i warunków 
sporządzania leków w aptece oraz 
wymagania uzupełniające dla 
postaci leku recepturowego. 

Od lekospisu miejskiego do Famakopei Europejskiej

PHARMACOPOEA AUSTRIACO-PROVINCIALIS EMENDATA, WYDANA 
W WIEDNIU W 1794 ROKU, KTÓREJ ORYGINALNY EGZEMPLARZ 
ZOSTAŁ ZAKUPIONY PRZEZ WIELKOPOLSKĄ OKRĘGOWĄ 
IZBĘ APTEKARSKĄ DLA MUZEUM FARMACJI W POZNANIU, 
JEST ZAKTUALIZOWANĄ WERSJĄ PIERWSZEJ FARMAKOPEI 
AUSTRIACKIEJ – FARMAKOPEA AUSTRIACO-PROVINCIALIS Z 1774 ROKU 

Wiesław Wiszowaty
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Od lekospisu miejskiego do Famakopei Europejskiej

„Pharmacopoea Austria-
co-Provincialis EMENDATA”, 
wydana w Wiedniu w 1794 r., 
której oryginalny egzemplarz 
został zakupiony przez Wiel-
kopolską Okręgową Izbę Apte-
karską dla Muzeum Farmacji 
w Poznaniu, jest zaktualizo-
waną wersją pierwszej farma-
kopei austriackiej „Farmakopea 
Austriaco-Provincialis”, wydanej 
w 1774 r. w Wiedniu. Do powstania 
pierwszej farmakopei austriac-
kiej znacząco przyczyniła się 
tzw. ustawa sanitarna z 1770 r., 

w której podkreślano 
zapotrzebowanie 
n a  n o w o c z e s n ą 
farmakopeę, gdyż 
o b o w i ą z u j ą c e 
w  o w y m  c z a sie 
wiedeńskie dyspen-
satoria nie uwzględ-
niały postępu nauki 
w t y m zakresie, 
z a m i e s z c z o n e 
w nich receptury 
były często prze-
starzałe, a ponadto 
niektóre przepisy 

zawierały bardzo drogie skład-
niki, na które ludność wiejska nie 
mogła sobie pozwolić.

„Pharmacopoea Austriaco-
-Provincialis” była dokumentem 
obowiązującym zarówno lekarzy, 
jak i apteki. Doczekała się wielu 
wydań, m.in. siedmiu wydań 
łacińskich (1774, 1775, 1778, 1780, 
1784, 1787 i 1790) oraz sześciu 
wydań w języku niemieckim 
„Oesterreichische Provinzial 
Pharmakopee” (1776, 1778, 1783, 
1785, 1787 i 1790). Holenderskie 
tłumaczenie farmakopei zatytu-
łowane „Apotheek der Oosten-
rijksche Staaten”, na podstawie 
wydania z 1775 r., zostało opubli-
kowane w Rotterdamie w 1780 r. 
W porównaniu do poprzednio 
obowiązujących dyspensatoriów 
„Farmakopea Austriaco-Pro-
vincialis” była małą książeczką 
o znacznie zmniejszonej liczbie 
preparatów. Była to pierwsza 
farmakopea, w której uporząd-
kowano alfabetycznie składniki 
lecznicze oraz opisano je w kolej-
ności alfabetycznej, zgodnie 
z nazwami receptur. Liczba 
składników i receptur leczni-
czych nie różniła się znacznie 
w poszczególnych edycjach. Na 
przykład czwarta edycja z 1780 r. 
zawierała 442 pozycje (49 mine-
rałów, 348 leków pochodzenia 
roślinnego, 45 leków pocho-
dzenia zwierzęcego) i około 500 
preparatów. 

Dwadzieścia lat po wydaniu 
„Farmakopei Austriaco-Provin-
cialis” wprowadzono zaktualizo-
waną jej wersję „Pharmacopoea 
Austriaco-Provincialis Emen-
data”. Redaktorami zmienionej 
farmakopei byli Protomedicus 
Anton L.B. de Störck, Joan. 
Mich. Schofulan – prodziekan 

Wydziału Lekarskiego, Niko-
laus Joseph de Jacquin i jego 
syn, Joseph Franz de Jacquin, 
profesorowie chemii i bota-
niki na Uniwersytecie Wiedeń-
skim oraz trzech aptekarzy. 
Niemieckie tłumaczenie tego 
wydania ukazało się w Wiedniu 
w 1795 r. „Pharmacopoea Austria-
co-Provincialis Emendata” 
zawiera 275 składników leczni-
czych, wymienionych w porządku 
alfabetycznym w części „Materia 
medica”, wraz z trzynastoma 
substancjami pochodzenia 
zwierzęcego. Wszystkie komen-
tarze, jak przetwarzać składniki 
i wytwarzać formulacje, zostały 
pominięte, pozostała natomiast 
tabela wag do apteki (Pondera 
Pharmaceutica). Druga część 
Medicamentorum praeparationes 
zawiera 370 receptur (w pierw-
szej wersji było ich około 500). 
Usunięto z tego wydania wiele 
preparatów zawierających łatwo 
ulegające rozkładowi skład-
niki lub przestarzałe preparaty. 
Farmakopea zawiera dwa załącz-
niki i dwie tabele. Załączniki 
zawierają 7 składników leczni-
czych i 22 leki, których aptekarz 
nie był zobowiązany przecho-
wywać w aptece ze względu 
na ich nie w pełni potwierdzone 
działanie lub rzadkie przepisy-
wanie przez lekarzy. Jedna tabela 
przedstawia rozpuszczalność 
soli w wodzie, a druga leków, 
które zawierały rtęć, antymon 
i opium, określając ilość rtęci, 
antymonu i opium w danym leku. 
Farmakopea opatrzona jest także 
indeksem. Pomimo wydania 
nowej farmakopei w 1812  r., 
„Farmakopea Austriaco-Provin-
cialis Emendata” z 1794 r. była 
używana do 1820 r. 

www.medpharm.pl

prof. zw. dr hab. 
ANNA JELIŃSKA

Sekretarz Komisji Farmakopei.
Ekspert grupy 10B (Substancje 

syntetyczne) Komisji Farmakopei 
Europejskiej w Strasburgu. 
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POLSKI RYNEK FARMACEUTYCZNY  
W 2018 ROKU

Raport o rynku farmaceutycznym w Polsce 
w roku 2018 przygotowany został przez 
firmę IQVIA (NYSE:IQV), która jest 
wiodącym, globalnym dostawcą infor-

macji, innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
oraz badań klinicznych, wykorzystującym dane 
oraz osiągnięcia nauki do wspierania klientów 
w systemie ochrony zdrowia, w poszukiwaniu 
lepszych rozwiązań dla ich pacjentów.

Wartość i struktura rynku 
farmaceutycznego
W 2018 r. całkowita wartość rynku farmaceu-
tycznego w Polsce (segmenty: apteczny Rx i CH, 

szpitalny oraz sprzedaże wysyłkowe e-aptek)¹, liczona 
w cenach detalicznych², wyniosła 39,6 mld zł, co 
oznacza wzrost o 3,9% rok do roku (rdr), czyli 
o 1,5 mld zł więcej.

Całkowita wartość sprzedaży na rynku 
aptecznym (sprzedaże wysyłkowe oraz kanał stacjo-
narny) wyniosła 34,0 mld zł, co oznaczało wzrost 
o 3,8%. 

Polski rynek aptek otwartych (kanał stacjonarny) 
stanowił 84,6% całego rynku farmaceutycznego. 
Jego dynamika (segmenty Rx i CH) na poziomie 
3,6% była niższa niż w 2017 r., kiedy wynosiła 3,9% 
rdr. Największą sprzedaż (wartościowo) wygene-
rował segment leków na receptę (Rx – refundowane 

www.fotolia.pl
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i nierefundowane), który miał 57,4% udziału w rynku 
aptek otwartych. Wzrósł on o 3,1%, czyli 577 mln zł. 
Natomiast segment leków i produktów dostępnych 
bez recepty (CH), który stanowił 42,6% rynku aptek 
otwartych, wzrósł o 4,2%, czyli o 580 mln zł.

Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek (segment 
CH) stanowił 1,4% całego rynku farmaceutycz-
nego. W analizowanym okresie osiągnął wartość 
559,6 mln zł i dynamikę na poziomie 19,9%, co 
oznacza wzrost o niespełna 93 mln zł rdr.

Rynek szpitalny stanowił 14,0% całego rynku farma-
ceutycznego. Jego dynamika na poziomie 4,8% była 
niższa niż w 2017 r., kiedy wynosiła 8,9% rdr. Największą 
sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków 
będących w programach lekowych i chemioterapii, 
który miał 68,4% udziału w rynku szpitalnym. Wzrósł 
on o 5,9%, czyli o 210 mln zł. Natomiast segment leków 
będących poza tymi wykazami, który stanowił 31,6%, 
wzrósł o 2,5%, czyli o 42 mln zł. (…)

Rok 2018, poza zmianami związanymi 
z rozwojem rynku w ujęciu wartościowym, był także 
rokiem, w którym doszło do wdrożenia nowych 
regulacji. Pierwszą z nich była ustawa o zakazie 
handlu w niedziele. Wpłynęła ona przede wszystkim 
na spadek niedzielnych obrotów aptek zlokalizowa-
nych w galeriach handlowych. Druga ważna zmiana 
to obowiązek podłączenia aptek do platformy P1 
i wprowadzenie w systemach aptecznych modułu 
do obsługi e-recepty. Od 2020 r. w myśl przepisów 
e-recepta będzie domyślną formą wystawiania 
recept; recepty papierowe będą stanowiły wyjątek 

od reguły i będą mogły być wystawiane tylko w ściśle 
określonych sytuacjach. Ponadto na kształt rynku 
aptecznego wpływały również regulacje wprowa-
dzone w 2017 r., mianowicie nowelizacja określana 
jako „apteka dla aptekarza”. W 2018 r. liczba aptek 
spadła do poziomu z 2014 r. Może to oznaczać dosto-
sowywanie się interesariuszy do wprowadzonych 
regulacji prawnych, co w dalszej perspektywie może 
wpływać na strukturę rynku aptek i ich segmentację 
na apteki sieciowe i niezależne.

Rynek aptek otwartych 
Całkowita wartość rynku aptek otwartych (segmenty 
Rx i CH), liczona w cenach detalicznych, w 2018 r. 
wyniosła 33,5 mld zł, co oznacza wzrost o 3,6%, czyli 
o niespełna 1,2 mld zł, w porównaniu do 2017 r.

Wartość rynku Rx wyniosła 19,2 mld zł. Segment 
sprzedaży leków na receptę odnotował wzrost 
na poziomie 3,1%, osiągając wartość o 577 mln zł 
wyższą niż w 2017 r. Na wzrost wartości rynku Rx 
największy wpływ miały następujące klasy ATC1: 
N – ośrodkowy układ nerwowy (+113 mln zł), A – 
przewód pokarmowy i metabolizm (+112 mln zł), B 
– krew i układ krwiotwórczy (+91 mln zł). Trzy klasy 
zanotowały spadek wartości: L – leki przeciwno-
wotworowe i wpływające na układ odpornościowy 
(-31 mln zł), K – płyny stosowane w lecznictwie szpi-
talnym (-0,9 mln zł), P – parazytologia (-0,2 mln zł). 
Zmniejszenie wartości aptecznego rynku leków 
należących do klasy ATC1 L wynika głównie 
z obniżki ceny. Największe spadki wartościowo 
zanotowała molekuła mycophenolate mofetil, co 
wynikało z wejścia na listy refundacyjne do grupy 
limitowej w maju 2017 r. pierwszego odpowied-
nika leku zawierającego kwas mykofenolowy i jego 
pochodne – leku Marelim. Wartość rynku leków 
refundowanych wyniosła 12,8 mld zł i wzrosła 
o 1,8%, czyli o ponad 221 mln zł. Wartość rynku 
leków nierefundowanych wyniosła 6,4 mld zł 
i wzrosła o 5,9%, czyli o 356 mln zł.

Wartość rynku CH wyniosła 14,3 mld zł. Segment 
sprzedaży leków i produktów bez recepty odno-
tował wzrost na poziomie 4,2%, osiągając wartość 
o blisko 580 mln zł wyższą niż w 2017 r. W segmencie 
tym duży wpływ na wzrost wartości sprzedaży 
miały produkty z następujących klas CHC1: 02 – 
preparaty przeciwbólowe (+116 mln), 01 – prepa-
raty stosowane w kaszlu, grypie i innych chorobach 

Polski rynek farmaceutyczny w 2018 roku

SŁOWNIK SKRÓTÓW I DEFINICJI:
rdr − zmiana do analogicznego okresu roku poprzedniego
p.p. − zmiana o punkt procentowy
rynek aptek otwartych − definiowany jako segment Rx 

i segment CH
segment Rx − leki Rx refundowane (ATC1 A-V, Rx) 

według kolejnych obwieszczeń MZ (A1, A2, A3) i leki Rx 
nierefundowane (ATC1 A-V, Rx)

segment CH − leki i produkty dostępne bez recepty  
(CHC1 1-97)

pojedyncza ordynacja lekarska – każdorazowe zalecenie 
zastosowania leku wystawione za pomocą recepty 
lekarskiej, niezależne od liczby przepisanych opakowań
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układu oddechowego (+96 mln), 03 – trawienie, układ 
pokarmowy (+119 mln). Klasy te przyniosły łącznie 
332 mln zł wzrostu. Największy udział we wzroście 
wartościowo miały produkty CH zarejestrowane jako 
leki (374 mln zł, 65% całkowitej kwoty wzrostu CH). 
Kluczową rolę w generowaniu wzrostu nadal odgry-
wały brandy i paczki nowo wprowadzone na rynek 
CH w 2017 r. w wyniku zmiany kategorii dostępności 
z Rx na OTC.

Liczba i struktura aptek oraz 
profil statystycznej apteki
Na koniec grudnia 2018 r. w Polsce funkcjonowało 
14 350 aptek. Całkowita liczba aptek zmniejszyła się 
o 549 w stosunku do grudnia 2017 r. Oznacza to, że 
w ciągu roku liczba aptek spadła do poziomu z 2014 r. 
Apteki niezależne stanowiły 32,3% wszystkich aptek 
(4 638 aptek). Trzy największe pod względem liczby 
aptek sieci to: DOZ Apteka, Apteki Dr. Max oraz 
Apteki Cef@rm 36,6.

Średni miesięczny obrót apteki w 2018 r. wyniósł 
190,9 tys. zł (5,0% rdr). Średnia miesięczna wartość 
sprzedaży leków Rx refundowanych w tym okresie 
wyniosła 73,0 tys. zł. (3,2% rdr), co stanowiło 38,2% 
jej całkowitego obrotu.

Zjawisko substytucji leków w 2018 r. osiągnęło 
poziom 3,0% (w ujęciu ilościowym) i zmieniło się 
w porównaniu do 2017 r. o 0,4 p.p. Pomimo że 
ogólny poziom substytucji jest niewielki, istnieją 
grupy leków, w których na poziomie molekuły 
zamieniane jest więcej niż jedno na dziesięć sprze-
danych opakowań. W przypadku molekuły enoxa-
parin sodium, gdzie w 2016 r. został wprowadzony 
do sprzedaży pierwszy odpowiednik leku orygi-
nalnego, substytucja wyniosła 19,9%. W 2018 r. już 
co drugie wypisane opakowanie leku oryginalnego 
(Clexane) było zamieniane w aptece. (…) 

Wydatki pacjenta i ordynacje 
lekarskie
Średni wydatek pacjenta na jedno opakowanie 
produktu (Rx i CH) wyniósł 13,40 zł i wzrósł 
o 3,9% rdr. Udział wydatków pacjent w całkowitym 
koszcie leków na receptę (refundowanych i niere-
fundowanych) wyniósł 54,7% i spadł w porównaniu 
do 2017 r. o 0,3 p.p. Analizując rynek leków na receptę 
warto odnieść się do całkowitej liczby pojedyn-
czych ordynacji lekarskich. W 2018 r. wyniosła ona 
blisko 492 mln, co oznacza wzrost o 1,4 mln. (+0,3%) 
w stosunku do 2017 r. (…)

www.fotolia.pl

1  Rynek Rx – leki i produkty refundowane podlegające refundacji wg kolejno obowiązujących obwieszczeń MZ oraz leki nierefundowane; 
w zawężeniu do klas ATC1 A-V; Rynek CH – leki i produkty dostępne bez recepty w aptece w zawężeniu do klas CHC1 1-97; Rynek szpi-
talny – leki w zawężeniu do klas ATC1 A-V; Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek – leki i produkty dostępne bez recepty w zawężeniu 
do klas CHC1 1-97

2  Rynek szpitalny liczony w cenach producenta netto
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Polski rynek farmaceutyczny w 2018 roku

LICZBA I STRUKTURA APTEK ORAZ PROFIL STATYSTYCZNEJ 
APTEKI

14 350 -549 -126 -373

Liczba aptek 
na koniec 2018

Zmiana 
całkowitej liczby 

aptek (rdr)

Zmiana liczby 
aptek sieciowych 

5+ (rdr)

Zmiana liczby 
aptek aptek 1-4 

(rdr)

 
APTEKI W PODZIALE NA TYP
Liczba aptek − struktura (grudzień 2018) Wartość sprzedaży − struktura (2018)

Źródło: IQVIA Kompendium Aptek - 2018/12, IQVIA Pharmascope – 2018/12

 
STRUKTURA SPRZEDAŻY STATYSTYCZNEJ APTEKI W PODZIALE 
NA SEGMENTY (2018, WARTOŚCIOWO)

Źródło: IQVIA Raport Aptek - 2018/12

 
RYNEK SPRZEDAŻY WYSYŁKOWYCH E-APTEK

559,6 mln zł +19,9% 92,8 mln zł

Wartość rynku  
sprzedaży wysyłkowych

Zmiana 
rok do roku (rdr)

Wzrost (zł) 
rok do roku (rdr)
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  APTEKI 2-4
  1 APTEKA

12,4%

17,8%

6,5%
12,0%12,7%

18,6%

20,1%
9,8%

9,6%

?%

8,6%

11,3%24,0%

32,3%

  SUPLEMENTY
  RX NIEREFUNDOWANE 
  RX REFUNDOWANE 
  ARTYKUŁY MEDYCZNE 
  KOSMETYKI 
  LEKI OTC

10,2%

19,2%

38,2%

6,3%

4,8%

21,1%
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RODO W APTECE

KLAUDIA GÓRNA 
MARCIN JÓZEFIAK

Wkrótce minie rok od wejścia w życie 
(25 maja 2018 r.) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, nazywane popularnie RODO. 
Podlega ono bezpośredniemu stosowaniu przez 

wszystkie podmioty w Polsce, a więc także przez 
apteki. W niniejszym artykule wyjaśniamy niektóre 
wątpliwości związane ze stosowaniem RODO.  

Wdrożenie 
Przygotowując się do wprowadzenia RODO, apteka 
powinna przeprowadzić audyt wewnętrzny w celu 
dokonania przeglądu i inwentaryzacji danych, które 
są w niej gromadzone. Warto również wiedzieć, skąd 

www.fotolia.pl

IGNORANTIA IURIS NOCET
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te dane pochodzą, dlaczego 
są przechowywane oraz 
w jaki sposób zostały zabez-
pieczone. Ponadto apteki 
zobowiązane są do przygo-
towania niezbędnej doku-
mentacji, takiej jak umowy 
powierzenia przetwarzania 
danych osobowych czy też 
upoważnienia do przetwa-
rzania danych osobowych, 
a także do wdrożenia odpo-
wiednich środków tech-
nicznych i organizacyjnych, 
które będą zapewniały prze-
twarzanie danych osobo-
wych zgodnie z RODO. 

Wprowadzenie polityk 
ochronnych jest fakultatywne i zależy od oceny admi-
nistratora danych osobowych. Warto jednak je wpro-
wadzić, aby nie tylko usystematyzować przetwarzanie 
danych osobowych, ale przede wszystkim umoż-
liwić administratorowi wywiązanie się z obowiązku 
zapewnienia przetwarzania tych danych zgodnie 
z RODO. Oprócz polityk ochrony danych osobowych 
administrator powinien prowadzić rejestr czynności 
przetwarzania ze względu na przetwarzane przez 
apteki dane dotyczące zdrowia, czyli dane osobowe 
o zdrowiu fizycznym lub psychicznym pacjenta – 
w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, ujaw-
niające informacje o jego stanie zdrowia – oraz rejestr 
naruszeń przetwarzania danych osobowych. Nato-
miast podmiot przetwarzający powinien prowadzić 
rejestr kategorii czynności przetwarzania. Warto, aby 
apteka posiadała instrukcję zarządzania systemem 
informatycznym. Do obowiązków administratora 
należy również prowadzenie rejestru naruszeń danych 
osobowych. Warto także wprowadzić procedurę 
na wypadek naruszenia danych osobowych. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO apteka będzie zobo-
wiązana do wyznaczenia inspektora ochrony danych 
osobowych w przypadku, gdy główna działalność 
administratora lub podmiotu przetwarzającego 
polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych 
danych, do jakich należą dane dotyczące zdrowia. 

Ponadto na administratorze spoczywa obowiązek 
informacyjny. RODO wskazuje, jakie dane mają 
zostać podane. Podkreślić należy, że RODO znacznie 

poszerza zakres danych, 
które należy przekazać 
osobom, których te dane 
dotyczą. Najważniejsze, aby 
wszelkie informacje prze-
kazywane były zwięźle, 
przejrzyście, w zrozumiałej 
i łatwo dostępnej formie, 
jasnym i prostym językiem. 
Zgodnie z RODO należy 
odróżnić sytuację, kiedy 
administrator zbiera dane 
osoby, której one dotyczą, 
od niej samej, od przypadku, 
gdy administrator pozy-
skuje dane pacjenta od innej 
osoby. W konsekwencji 
apteka powinna przygotować 

i udostępnić w miejscu dostępnym dla zainteresowa-
nych informacje skierowane odpowiednio do osób 
z pierwszej i drugiej kategorii, a także informację dla 
wszystkich osób korzystających z apteki. 

Przy okienku w aptece
Ochrona danych osobowych stwarza najwięcej 
wątpliwości podczas codziennej pracy aptekarza. 
Należy jednak pamiętać, że ochrona danych osobo-
wych istniała już przed 25 maja 2018 r., a zatem zbyt 
wiele zasad nie uległo zmianie. 

Farmaceuta powinien przyjąć receptę tak, aby 
inne osoby jej nie widziały; (może w celu ochrony 
danych osobowych pacjenta rozsądne byłoby wyzna-
czenie linii w aptece czy też powrót do klasycznych 
okienek?). Wydając lekarstwa pacjentowi, należy 
uważać, aby nie ujawnić żadnych informacji osobom 
postronnym. Podkreślić przy tym należy, że pacjent 
nie ma obowiązku osobistego stawiennictwa w celu 
realizacji recepty, tak więc apteka nie powinna stwa-
rzać przeszkód dotyczących ich realizacji przez 
osoby trzecie. Problem może jednak stanowić reali-
zacja recepty błędnie lub nieczytelnie wystawionej. 
W takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z przy-
jętymi procedurami, a pacjentowi lub osobie reali-
zującej receptę powinno się stworzyć odpowiednie 
warunki do korekty danych. 

Recepty powinny być przechowywane w miejscu 
niedostępnym dla osób postronnych, w tym pracow-
ników nieuprawnionych do posługiwania się nimi. 

Ignorantia iuris nocet
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Ignorantia iuris nocet

Istotne jest, żeby informatyk obsługujący aptekę nie 
miał dostępu do danych zawartych na receptach, 
chyba że zostanie do tego upoważniony na czas 
niezbędny do przeprowadzenia czynności informa-
tycznych. Należy pamiętać, że apteka ma obowiązek 
przechowywać recepty przez 5 lat, licząc od zakoń-
czenia roku kalendarzowego, w którym:

 ▷ nastąpiła refundacja – w przypadku recept 
na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
 ▷ zostały one realizowane – w przypadku pozosta-
łych recept.

W konsekwencji przechowywanie recept przez 
okres dłuższy niż 5 lat stanowi naruszenie zasady 
ograniczenia czasowego przechowywania danych 
osobowych. 

Apteki nie mają obowiązku przesyłania recept 
do hurtowni farmaceutycznych. Co więcej, w razie 
przesyłania recept do hurtowni podmiot prowadzący 
aptekę naraża się na cofnięcie zezwolenia na prowa-
dzenie apteki. 

Warto podkreślić, że RODO nie stoi na prze-
szkodzie noszeniu przez aptekarzy identyfikatorów. 
Obowiązek ich noszenia wynika z uchwały Krajo-
wego Zjazdu Aptekarzy (nr VI/28/2012). Każdy iden-
tyfikator powinien zawierać imię i nazwisko, tytuł 
zawodowy oraz logo izby aptekarskiej, do której 
farmaceuta należy.  

Na wypadek kontroli
Istotne jest wskazanie, że zgodnie z zasadą rozliczal-
ności to administrator danych osobowych powinien 
wykazać, iż postępuje zgodnie z zasadami doty-
czącymi przetwarzania danych osobowych oraz 
że podjął skuteczne środki służące ich wdrożeniu 
i zabezpieczeniu danych. Za wszelkie konsekwencje 
związane z naruszeniem przetwarzania danych 
osobowych będą odpowiedzialni administratorzy. 
RODO przyznaje im konkretne narzędzia, dzięki 
którym będą mogli im zapobiec albo chociażby ich 
rozmiar zminimalizować.

Przede wszystkim w razie kontroli administrator 
powinien dokładnie sprawdzić zakres upoważ-
nienia kontrolującego. Jeżeli administrator w trakcie 
kontroli poweźmie wątpliwości co do bezstron-
ności kontrolującego, może złożyć wniosek o jego 
wyłączenie. Ponadto administrator ma aż siedem 
dni na podpisanie protokołu pokontrolnego lub 

wniesienie do niego zastrzeżeń. W razie nałożenia 
kary warto rozważyć kwestię złożenia skargi do sądu 
administracyjnego. 

Warto podkreślić, że RODO wskazuje również 
okoliczności łagodzące przy nakładaniu kary, 
do  których zalicza się nieumyślny charakter 
zdarzenia, wdrożone przez administratora środki 
techniczne i organizacyjne, wcześniejsze naruszenia 
danych osobowych, stosowanie zatwierdzonych 
kodeksów postępowania i certyfikatów, podejście 
administratora do zaleceń organu, w przypadku gdy 
wcześniej dochodziło do naruszeń, dążenie przez 
administratora do minimalizacji szkód związanych 
z naruszeniem przetwarzania danych osobowych 
oraz zgłoszenie przez administratora naruszenia 
przetwarzania danych osobowych. Ponadto 
brany jest również pod uwagę stopień współpracy 
z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia 
oraz złagodzenia jego ewentualnych negatyw-
nych skutków, a także fakt, czy zostały osiągnięte 
korzyści w związku z naruszeniem dóbr. 

Podsumowując
RODO nie miało być jednorazowym aktem zmusza-
jącym nas do  przestrzegania zasad przetwarzania 
danych osobowych. Co istotne – RODO to proces 
polegający na monitorowaniu przetwarzania 
danych osobowych, wyciąganiu wniosków z naru-
szeń i zapobieganiu im w przyszłości. Wprowa-
dzając RODO, europejski ustawodawca przywrócił 
ludziom kontrolę nad przetwarzaniem ich danych 
osobowych. Pamiętajmy jednak, że w gąszczu zasad 
i procedur powinno być też miejsce na zdroworoz-
sądkowe podejście. 

KLAUDIA GÓRNA 
Aplikant radcowski w Kancelarii 

Radcy Prawnego Marcin Józefiak.

MARCIN JÓZEFIAK 
Radca prawny Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej.
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Zgodnie z ustawodawstwem polskim (ustawa 
z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich) 
fachowcem odpowiedzialnym za spra-
wowanie nadzoru nad jakością leku na 

etapie jego wytwarzania w aptece, obrotu, prze-
chowywania i stosowania jest farmaceuta. Zapis 
ten wyraźnie zatem definiuje jedno z podstawo-
wych miejsc farmaceutów w systemie ochrony 
zdrowia, czyli jako specjalistów do spraw zapew-
nienia jakości farmakoterapii. Jakość w dużej 
mierze łączy się z trwałością, czyli cechą leku, która 
gwarantuje utrzymanie wszystkich jego właściwości 
na akceptowalnym poziomie w określonym czasie. 
Pod względem fizyko-chemicznym trwałość jest 
pochodną wielu czynników, takich jak: reaktyw-
ność substancji czynnej, rodzaj substancji pomocni-
czych (w tym rodzaj rozpuszczalnika), pH roztworu, 
warunki procesu produkcyjnego, rodzaj opako-
wania, warunki przechowywania (temperatura, 
wilgotność względna powietrza, światło). Odstęp-
stwa od optymalnych wartości lub norm przyjętych 
dla każdego z wymienionych powyżej parametrów 

są przyczyną przedwczesnej utraty pierwotnych 
właściwości farmakologicznych leku oraz wzrostu 
stężenia jego zanieczyszczeń, mogących indukować 
toksyczność, co niesie z sobą poważne konsekwencje 
terapeutyczne i ekonomiczne. Z tego względu każdy 
lek przygotowywany i przechowywany w aptece 
oraz na oddziale szpitalnym musi zostać poddany 
indywidualnej ocenie z uwzględnieniem wszystkich 
elementów wpływających na jego trwałość, celem 
zagwarantowania najwyższej jakości, a tym samym 
bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii.

W farmacji szpitalnej podstawowym zagadnie-
niem w kontekście zapewnienia jakości jest trwałość 
leków parenteralnych, przygotowywanych w pracow-
niach leku jałowego oraz podawanych pacjentom 
na oddziałach szpitalnych. W tym zakresie najważ-
niejszym źródłem wiedzy na temat stabilności 
oraz warunków jej utrzymania są charakterystyki 
produktów leczniczych, gdzie w rozdziale szóstym 
producenci przedstawiają dane farmaceutyczne 
produktu leczniczego. Bardziej szczegółowych 
informacji na temat trwałości leków parenteralnych 

TRWAŁOŚĆ 
LEKÓW PARENTERALNYCH

dr n. farm. KATARZYNA REGULSKA

Podstawowym kryterium przydatności terapeutycznej produktów 
leczniczych przechowywanych i sporządzanych w aptekach 

szpitalnych jest ich jakość, która determinuje bezpieczeństwo 
oraz skuteczność leczenia. Lek, który nie spełnia wymagań 

jakościowych, stanowi bowiem zagrożenie dla życia i zdrowia 
człowieka, dlatego prawem każdego pacjenta jest otrzymywanie 

leków o najwyższej jakości. 
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dostarcza baza danych www.stabilis.org, która stwo-
rzona została na podstawie dostępnych doniesień 
naukowych i jest na bieżąco aktualizowana. 

Jak już wcześniej wspomniano, mnogość i różno-
rodność procesów związanych z cyklem życiowym 
leków parenteralnych w aptece szpitalnej stwarza 
konieczność każdorazowej oceny ich wymagań 
jakościowych na poszczególnych etapach ich drogi 
do pacjenta. Przeprowadzenie takiej analizy jest 
skomplikowanym wyzwaniem i wymaga od farma-
ceuty bardzo szczegółowej wiedzy z zakresu chemii 
farmaceutycznej, technologii postaci leku, dobrej 
praktyki wytwarzania i dobrej praktyki dystry-
bucji. W pierwszej kolejności należy zagwarantować 
właściwe warunki przechowywania, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań termicznych, wilgot-
ności względnej powietrza oraz dostępu światła 
słonecznego. W tym kontekście pamiętać trzeba 
o tym, że produkty lecznicze różnych producentów 
są odmiennymi układami fizyko-chemicznymi 
i mogą w związku z tym mieć odmienne wymagania, 
na przykład: 

 ▷ Gemcitabine Accord proszek do sporządzania 
roztworu do infuzji, Gemcitabine Medac koncen-
trat do sporządzania roztworu do infuzji – brak 
szczególnych wymagań odnośnie przechowywania; 
 ▷ Gemcitabine Hospira koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji – przechowywać w lodówce 
(od 2°C do 8°C);
 ▷ Gemcitabine Kabi koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji - przechowywać w tempera-
turze poniżej 25ºC; nie przechowywać w lodówce.

Ponadto w przypadku leków parenteralnych 
zasadnicze znaczenie ma także znajomość danych 
dotyczących trwałości odtworzonego koncen-
tratu i przygotowanego z niego rozcieńczenia, 
przeznaczonego do podania pacjentowi. Na tym 
etapie dobór odpowiedniego rozpuszczalnika oraz 
płynu infuzyjnego, kompatybilnego z lekiem, jest 
elementem krytycznym. Na przykład:

 ▷ Ceftriakson jest niezgodny z płynami infuzyj-
nymi zawierającymi wapń, na przykład roztwór 
Ringera, z uwagi na ryzyko wytrącenia się osadu. 
Do rozcieńczania ceftriaksonu stosuje się tylko 

APTEKA SZPITALNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W POZNANIU. KIEROWNIK PRACOWNI CYTOSTATYKÓW MGR FARM. ALEKSANDRA GŁĘBOKA I DR N. FARM. KATARZYNA REGULSKA E&T Jarosik
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0,9% roztwór chlorku sodu, 5% roztwór glukozy, 
10% roztwór glukozy, 6% roztwór dekstranu w 5% 
roztworze glukozy, 0,45% roztwór chlorku sodu 
w 2,5% roztworze glukozy. Przy czym roztworów 
cef triaksonu do infuzji dożylnych przygoto-
wanych z użyciem jednocześnie chlorku sodu 
i glukozy nie należy przechowywać w chłodni 
(2-8°C) ze względu na niezgodność fizyczną tych 
składników w niskich temperaturach.
 ▷ Piperacylina z tazobaktamem jest niezgodna 
farmaceutycznie z roztworem Ringera z mlecza-
nami i dlatego nie należy dodawać jej do tego typu 
płynów infuzyjnych.
 ▷ Do rozcieńczenia cefotaksymu nie zaleca się 
stosowania płynów infuzyjnych zawierających 
wodorowęglan sodu, gdyż cefotaksym jest w tych 
roztworach niestabilny.
 ▷ Do rozcieńczania karboplatyny stosuje się 5% 
roztwór glukozy lub 0,9% roztwór chlorku sodu, 
jednakże w przypadku tego drugiego otrzymane 
rozcieńczenie ma krótszy termin przydatności 
do użycia. Warto również podkreślić, że istnieją 

doniesienia o tym, iż 0,9% roztwór chlorku sodu 
nie jest odpowiedni do długotrwałych wlewów 
z karboplatyną, nie tylko ze względu na straty 
substancji czynnej, ale także z uwagi na możliwość 
przekształcenia w cisplastynę.
 ▷ Amiodaron podawany dożylnie wykazuje niezgod-
ność z fizjologicznym roztworem chlorku sodu 
i może być stosowany wyłącznie z 5% roztworem 
glukozy. Roztwór amiodaronu o stężeniu mniej-
szym niż 300 mg w 500 ml roztworu glukozy 5% 
nie jest stabilny i nie należy go stosować.

Trwałość leku po rozpuszczeniu, oprócz aspektów 
ekonomicznych, ma także fundamentalne znaczenie 
w kontekście perspektyw terapeutycznych i może 
decydować na przykład o możliwości stosowania 
przedłużonych wlewów, które u chorych w ciężkim 
stanie ogólnym są często najbardziej efektywnym 
sposobem podawania leku. W tym miejscu jeszcze 
raz należy podkreślić znaczenie analiz właściwości 
farmaceutycznych produktów leczniczych, doko-
nywanych przez personel apteki szpitalnej, gdyż 
właściwości te mogą różnić się pomiędzy równoważ-
nikami farmaceutycznymi. Na przykład z trzynastu 
dostępnych na rynku preparatów meropenemu 
tylko dwa wykazują trwałość po rozpuszczeniu 
do trzech godzin w temperaturze pokojowej i tylko 
te mogą być wykorzystane do podania we wlewie 
przedłużonym. Pozostałe produkty lecznicze zawie-
rające meropenem cechują się trwałością do godziny 
w temperaturze pokojowej i w przypadku ich stoso-
wania wlew powinien zakończyć się przed upływem 
godziny od momentu rozpuszczenia. 

Kwestią istotną z punktu widzenia trwałości 
leków parenteralnych jest także ich kompatybilność 
z materiałem opakowania bezpośredniego. W tym 
zakresie największym problemem natury fizycznej 
jest zachowanie zgodności leku z opakowaniami 
wykonanymi z polichlorku winylu (PCW), które 
zawierają plastyfikatory ftalanowe, głównie DEHP 
(di-(2-etyloheksylo)ftalan). DEHP jest związkiem 
o działaniu rakotwórczym i gonadotoksycznym. 
Może on być uwalniany z pojemników do infuzji lub 
zestawów do przetoczeń wykonanych z PCW pod 
wpływem niektórych leków i przedostawać się wraz 
z nimi do krwiobiegu. Takie ryzyko istnieje w przy-
padku produktów leczniczych zawierających w swoim 
składzie polisorbat 80 (np. etopozyd, docetaksel, 
amiodaron) lub polioksoetylowany olej rycynowy 

Trwałość leków parenteralnych
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(np. paklitaksel, takrolimus, cyklosporyna). Również 
emulsje lipidowe do żywienia pozajelitowego mogą 
wymywać DEHP z urządzeń do przetoczeń wykona-
nych z PCW. Dlatego do produktów leczniczych, które 
wykazują właściwości sorpcyjne wobec DEHP, należy 
używać wyłącznie sprzętu do sporządzania i poda-
wania roztworów do infuzji wykonanego na przykład 
z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP).

Materiał opakowania bezpośredniego może 
powodować także innego rodzaju niezgod-
ności z lekami w postaci parenteralnej, objawia-
jące się sorpcją i adsorpcją substancji leczniczej 
na powierzchni styku, co powoduje zmniejszenie 
stężenia leku w roztworze. Typowym przykładem 
leku, który bardzo silnie adsorbuje na powierzchni 
różnych materiałów, z których wykonane są przy-
rządy do przetoczeń, jest insulina, przy czym wyroby 
wykonane z poliuretanu (PU) wydają się adsorbować 
ją w mniejszym stopniu niż wyroby z PE i PCW. 
Innym lekiem podatnym na tego typu interakcje 
jest nitrogliceryna, która ulega adsorpcji na ścia-
nach zestawów infuzyjnych wykonanych z PCW 
lub PU. Dlatego zestawy do prowadzenia wlewu 
roztworu nitrogliceryny powinny być wykonane 
z PE, PP lub politetraf luoroetylenu (PTFE). Istnieją 
także dowody na to, że diazepam może zostać zaad-
sorbowany przez plastikowe pojemniki do infuzji 
i zestawy infuzyjne, które zawierają PCW. Zjawisko 
to prowadzi do zmniejszenia stężenia diazepamu 
nawet o 50%, zwłaszcza gdy przygotowana postać 
do infuzji przechowywana jest w cieple przez 
24 godziny lub dłużej bądź gdy stosuje się długie 
rurki do infuzji lub małą szybkość wlewu. Ponadto 
w literaturze fachowej dostępne są również dane 
dotyczące adsorpcji amiodaronu, tiopentalu i sufen-
tanylu na powierzchni PCW.

Kolejnym elementem determinującym zacho-
wanie trwałości leku oraz bezpieczeństwo farma-
koterapii jest ochrona przed światłem substancji 
fotolabilnych, czyli takich, które rozkładają się pod 
wpływem promieniowania UV i widzialnego. Leki 
parenteralne o dużej światłoczułości w postaci 
gotowej do podania należy chronić przed fotodegra-
dacją za pomocą osłon zakładanych na opakowanie 
bezpośrednie, a leki szczególnie światłoczułe dodat-
kowo poprzez podłączenie zestawów bursztynowych 
do przetoczeń. Do tych ostatnich należą między 
innymi: karboplatyna, cisplatyna, dakarbazyna, 

mitomycyna C, deksketoprofen, ketoprofen furo-
semid, doskycyklina, mikafungina, fitomenadion, 
witamina B1 oraz witamina B6. Przykładowo, 
w odpowiednich badaniach fotostabilności wyka-
zano, że roztwór ketoprofenu już po sześciu sekun-
dach ekspozycji na światło, a roztwór furosemidu 
po pięciu minutach tracą 10% swojego początkowego 
stężenia i na podstawie definicji trwałości stają się 
niezdatne do użycia. Identyfikacja światłoczułych 
produktów leczniczych w szpitalnym receptariuszu 
jest zatem niezmiernie istotna w kontekście zapew-
nienia jakości leczenia.

Wreszcie, określając trwałość produktów paren-
teralnych, należy uwzględnić konieczność utrzy-
mania ich jałowości w okresie przydatności do użycia 
wyznaczonym na podstawie danych stabilności 
fizyko-chemicznej. Zagadnienie to stanowi jednak 
tematykę do odrębnej dyskusji.

Podsumowując, termin przydatności do użycia 
leków parenteralnych jest wypadkową wymie-
nionych powyżej elementów wpły-
wających na ich trwałość. Najczęściej 
jest on określony w charakterystyce 
produktu leczniczego lub w dostępnej 
literaturze fachowej. Niemniej jednak 
w razie braku danych odnośnie trwa-
łości leku sporządzonego w aptece 
bardzo cenną wskazówką dla farma-
ceutów szpitalnych w zakresie usta-
lania terminów przydatności do użycia 
recepturowych leków jałowych, jakimi 
są właśnie leki parenteralne, jest mono-
grafia narodowa „Leki sporządzane 
w aptece” Farmakopei Polskiej XI, tom 
3, str. 4393. 

KAŻDY LEK PRZYGOTOWYWANY 
I PRZECHOWYWANY W APTECE  
ORAZ NA ODDZIALE SZPITALNYM MUSI 
ZOSTAĆ PODDANY INDYWIDUALNEJ OCENIE 
Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH ELEMENTÓW 
WPŁYWAJĄCYCH NA JEGO TRWAŁOŚĆ

Trwałość leków parenteralnych

dr n. farm.
KATARZYNA REGULSKA   
Wielkopolski konsultant wojewódzki 

w dziedzinie farmacji szpitalnej.
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Artykuł zamieszczony 
w poprzednim numerze 
„Farmacji Wielkopol-
skiej” („System jakości 

w hurtowniach farmaceutycz-
nych”, nr4-5/2018) rozpoczął cykl 
publikacji przybliżających zasady 
funkcjonowania współczesnych 
hurtowni farmaceutycznych 
w oparciu o tworzone przez nie 
na podstawie obowiązującego 
prawa systemy jakości. Niniejszy 
tekst chciałbym poświęcić perso-
nelowi pracującemu w hurtowni 
farmaceutycznej, a zatem odnieść 
się do drugiego rozdziału Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) 
– najważniejszych wytycznych 
działalności hurtowej.

Praca personelu hurtowni 
farmaceutycznych określona jest 
przepisami prawa farmaceutycz-
nego. W sposób szczegółowy regu-
lowane są zagadnienia związane 
z wymaganiami i obowiązkami 
personelu fachowego – farma-
ceutów. W stosunku do pozo-
stałych pracowników hurtowni 
ustalone są warunki ogólne. 

Zgodnie z ustawową definicją 
za prowadzenie hurtowni farma-
ceutycznej zgodnie z przepisami 
odpowiada kierownik hurtowni 
farmaceutycznej, zwany Osobą 
Odpowiedzialną. W hurtow-
niach farmaceutycznych dystry-
buujących produkty lecznicze dla 
ludzi może nią być wyłączenie 

farmaceuta legitymujący się 
minimum dwuletnim stażem pracy 
w hurtowni lub aptece. Funkcji tej 
nie można łączyć z kierowaniem 
apteką, punktem aptecznym 
czy działem farmacji szpitalnej. 
Przedsiębiorca podejmujący dzia-
łalność polegającą na prowadzeniu 
hurtowni farmaceutycznej musi 
zatrudnić Osobę Odpowiedzialną 
i umożliwić jej wykonywanie 
swoich obowiązków oraz podej-
mowanie niezależnych decyzji 
w ramach przypisanych ustawowo 
uprawnień. Dane tej osoby każdo-
razowo muszą być zawarte we 
wniosku o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie hurtowni wraz 
z jej oświadczeniem o podjęciu się 

PERSONEL 
HURTOWNI 

FARMACEUTYCZNYCH

mgr farm. MATEUSZ SZAMAŁEK

Prawidłowo skonstruowany system jakości w hurtowniach 
farmaceutycznych pozwala na prowadzenie bezpiecznych 

operacji dystrybucyjnych, pod warunkiem, że personel 
dysponuje niezbędną wiedzą i umiejętnościami, a zatrudnieni 
w hurtowni farmaceuci mają zagwarantowaną niezależność 

w podejmowaniu decyzji.
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Personel hurtowni farmaceutycznych

pełnienia funkcji i opinią właściwej 
okręgowej rady aptekarskiej. 
O każdej zmianie na stanowisku 
Osoby Odpowiedzialnej należy 
niezwłocznie poinformować Głów-
nego Inspektora Farmaceutycznego 
(obowiązek ten dotyczy również 
nieobecności przekraczającej 
14 dni).

W hurtowniach farmaceutycz-
nych prowadzących obrót środ-
kami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi lub prekurso-
rami kategorii 1, które są produk-
tami leczniczymi, na podstawie 
przepisów ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii zatrudnia się 
ponadto farmaceutę dedykowa-
nego do sprawowania nadzoru 
nad ich dystrybucją. Farmaceuta 
ten musi spełniać analogiczne do 
Osoby Odpowiedzialnej wyma-
gania, jednak nie może jednocze-
śnie zajmować tego stanowiska 
w tej samej hurtowni.

Obowiązki Osoby Odpowie-
dzialnej określone są zarówno 
bezpośrednio w ustawie Prawo 
farmaceutyczne, jak i w rozpo-
rządzeniu w sprawie wymagań 
DPD. Jest to szeroki katalog czyn-
ności, do których należą między 
innymi: zapewnienie wdrożenia 
i stosowania systemu jakości 
hurtowni, nadzór nad przestrze-
ganiem zasad DPD, opieka nad 
właściwym szkoleniem personelu, 
działania związane ze wstrzy-
mywaniem i wycofywaniem 
produktów, nadzór nad procesami 
reklamacyjnymi – w tym zgło-
szenia podejrzeń wad jakościo-
wych produktów do właściwych 
organów, zapewnienie przyjęcia 
i wydania produktów od/do 
podmiotów uprawnionych, podej-
mowanie decyzji w sprawie utyli-
zacji produktów, zatwierdzanie 

przyjęcia zwrotów od klientów, 
a także prowadzenie kontroli 
wewnętrznych czy zatwierdzanie 
zlecenia działań podwykonawcom.  

Osoba Odpowiedzialna wyko-
nuje swoje działania osobiście, 
jednak określone zadania może 
pisemnie przekazać innym 
osobom pracującym w hurtowni. 
Niezbędne jest jednak, aby 
pracownicy wykonujący czynności 
związane z obrotem produktami 

leczniczymi legitymowali się 
odpowiednimi kompetencjami 
i kwalifikacjami. W tym celu 
w hurtowni ustanawia się system 
szkoleń obejmujących: wdrożenie 
pracowników na stanowiskach, 
szkolenia ciągłe i okresowe zgodnie 
z wewnętrznym harmonogramem 
oraz szkolenia specjalistyczne dla 
pracowników zajmujących się 
produktami wymagającymi na 
przykład szczególnych warunków. 
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Pracownicy powinni być również 
szkoleni pod kątem identyfikacji 
produktu, co ma zapobiec wpro-
wadzeniu do legalnego łańcucha 
dystrybucji leków sfałszowanych. 

System szkoleń personelu to nie 
tylko przekazywanie niezbędnej 
wiedzy, ale i jej weryfikacja oraz 
cykliczny przegląd, na przykład 
w formie sprawdzianów. Ważne 
jest także wskazanie sposobu kata-
logowania dokumentacji szkole-
niowej (materiałów edukacyjnych, 
list obecności, kart szkoleniowych, 
testów, certyfikatów itp.) w powią-
zaniu z określoną osobą, jej stano-
wiskiem i rolą w organizacji, tak 

aby w każdym momencie była 
możliwość wykazania odpo-
wiedniego poziomu kompetencji 
pracownika wykonującego daną 
czynność. Podobnie w przypadku 
pisemnego przekazywania zadań 
pracownikom konieczne jest stwo-
rzenie systemu nadzoru nad wyda-
nymi upoważnieniami (dotyczy 
to zwłaszcza większych i często 
rotujących zespołów).

Całokształt relacji pomiędzy 
personelem hurtowni farmaceu-
tycznej musi być przedstawiony 
w postaci oficjalnej struktury orga-
nizacyjnej, która określa poszcze-
gólne role w jednoznaczny sposób. 

Ponadto do każdego stanowiska 
należy sporządzić opis zadań, 
obowiązków i zasad zastępowania.

Spójrzmy teraz na aspekt prak-
tyczny opisanych powyżej zagad-
nień w relacji apteka – hurtownia, 
na przykładzie przebiegu rekla-
macji i zwrotu produktu lecz-
niczego. W jaki sposób praca 
personelu hur tow ni może 
zapewnić z jednej strony szybkie 
i sprawne załatwienie sprawy 
klienta, a drugiej strony zabez-
pieczyć właściwe postępowanie ze 
zwróconym lekiem?

Każdy zwrócony produkt lecz-
niczy z apteki podlega w hurtowni 

Personel hurtowni farmaceutycznych
Ne
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farmaceutycznej oględzinom 
i ocenie. Analizowana jest 
również dokumentacja związana 
z żądaniem klienta: zgłoszenie 
reklamacyjne, protokół odbioru, 
dokumenty potwierdzające 
warunki przechowywania i trans-
portu, oświadczenia etc. Działania 
te zwykle nie są podejmowane 
bezpośrednio przez farmaceutę, 
ale przez właściwy personel 
hurtowni. Osoba Odpowiedzialna 
sprawuje jednak należyty nadzór 
nad tym procesem, między innymi 
poprzez właściwe przeszkolenie 
personelu, a także pisemne 
upoważnienie pracowników do 

wykonywania tych czynności. 
W sytuacjach problematycznych 
i niejednoznacznych zwracane 
produkty kierowane są do kwaran-
tanny, gdzie ostateczną i nieza-
leżną decyzję podejmuje wyłącznie 
farmaceuta. Jeżeli w wyniku oceny 
produkt spełni kryteria jako-
ściowe, między innymi w zakresie 
zgodności serii, prawidłowości 
dokumentacji oraz odpowiedniej 
daty ważności, będzie on mógł 
powrócić do zapasów przezna-
czonych do sprzedaży (podlegać 
redystrybucji). Zatwierdzenie 
takiego powrotu do zapasów 
leży w wyłącznej kompetencji 

farmaceuty. Jeśli jednak zwró-
cony produkt obarczony będzie 
wad ami, Osoba Odpow ie-
dzialna podejmie dalsze decyzje, 
kierując go – w zależności od 
sytuacji – do utylizacji, prze-
kazania do dalszej reklamacji 
do dostawcy czy też zgłoszenia 
podejrzenia wady jakościowej 
lub sfałszowania do organów 
inspekcji farmaceutycznej.

Zobrazowany powyżej przy-
kład wskazuje, iż prawidłowo 
skonstruowany system jakości 
w hurtowniach farmaceutycznych 
pozwala na prowadzenie bezpiecz-
nych operacji dystrybucyjnych, pod 
warunkiem, że personel dysponuje 
niezbędną wiedzą i umiejętno-
ściami, a zatrudnieni w hurtowni 
farmaceuci mają zagwaranto-
waną niezależność w podejmo-
waniu decyzji. Dopiero spełnienie 
obu tych warunków gwarantuje 
nie tylko szybkie, ale i prawi-
dłowe działanie. System jakości, 
poprzez ustanowienie struktury 
organizacyjnej, baz 
szkoleniowych, kata-
logów upoważnień 
i innych narzędzi 
nadzoru, powinien 
również pozwalać 
na łatwe wykazanie 
w każdym momencie 
(na przykład podczas 
kontroli, audytów, 
inspekcji), że poszcze- 
gól ne cz y nności 
prowadzone podczas  
ww. operacji dystry-
bucyjnych zostały 
wykonane przez prze-
szkolonych i upoważ- 
nionych do tego 
pracowników. 

Personel hurtowni farmaceutycznych

Przedsiębiorca 
podejmujący 
działalność, 

polegającą na 
prowadzeniu 

hurtowni 
farmaceutycznej 
umożliwić Osobie 
Odpowiedzialnej 

wykonywanie swoich 
obowiązków oraz 

podejmowanie 
niezależnych 

decyzji w ramach 
przypisanych 

ustawowo 
uprawnień

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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„Absolwenci studiów farmaceutycznych w Wielkiej Brytanii 
mają większą niż polscy farmaceuci wiedzę kliniczną i są 
lepiej przygotowani do codziennej współpracy z lekarzami 
i przedstawicielami innych zawodów medycznych. Zapewnia 
to im dobrą pozycję w relacjach z lekarzami. Farmaceuta 
traktowany jest przez nich jak partner” – mówi mgr farm. 
ALEKSANDRA HOUGHTON, polska farmaceutka pracująca 
w Wielkiej Brytanii, w rozmowie z mgr farm. Aliną Górecką, 
przewodniczącą Rady Programowej „Farmacji Wielkopolskiej”. 

Alina Górecka („Farmacja Wielkopolska”): Wyjechała 
Pani z Polski po ukończeniu Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. Czy miała już Pani jakieś doświadczenie 
w wykonywaniu zawodu w Polsce?

Aleksandra Houghton: W roku 2007 ukończyłam 
staż w aptece otwartej w Poznaniu. Pracowałam 
tam jeszcze trzy miesiące. W tym czasie dostałam 
propozycję pracy na stanowisku kierownika apteki 
w Wielkiej Brytanii i wyjechałam z Polski. Kilkana-
ście lat temu polskim farmaceutom było znacznie 
łatwiej niż obecnie znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii. 

Jak z perspektywy minionych lat ocenia Pani studia farma-
ceutyczne w Polsce? Czy dobrze przygotowują do pracy 
w aptece?

W programie studiów farmaceutycznych na Uniwer-
sytecie Medycznym w Poznaniu była przewaga zajęć 
teoretycznych (dużo chemii, fizyki). Brakowało zajęć 
praktycznych oraz położenia większego nacisku 
na kliniczny aspekt roli farmaceuty. Trudno mi 
powiedzieć, czy obecnie więcej czasu poświęca się 
praktycznym aspektom wykonywania zawodu, tak 
aby lepiej wykorzystać zdobytą wiedzę akademicką. 
Mam nadzieję, że system szkolenia farmaceutów 
w Polsce cały czas ewoluuje w dobrym kierunku.
Absolwenci studiów farmaceutycznych w Wielkiej 
Brytanii mają większą niż polscy farmaceuci wiedzę 
kliniczną i są lepiej przygotowani do codziennej 
współpracy z lekarzami i przedstawicielami innych 
zawodów medycznych. Zapewnia to im dobrą pozycję 

w relacjach z lekarzami. Farmaceuta traktowany 
jest przez nich jak partner w zespole. Ważny jest 
też system kształcenia podyplomowego. Więk-
szość studiów podyplomowych i kursów w Wielkiej 
Brytanii sponsorowana jest przez pracodawców, 
a niektóre finansowane są przez państwo. 

Jaka była Pani pierwsza praca w Wielkiej Brytanii? 
Wykonywałam obowiązki kierownika w aptece nale-
żącej do sieci aptek Superdrug. W aptece otwartej 
pracowałam dwa lata. Poznałam angielski system 
ochrony zdrowia oraz ludzi pracujących w innych 
sektorach farmacji, które wydawały się bardziej 
interesujące i dawały więcej możliwości rozwijania 
wiedzy i umiejętności.

Czy warunki, w jakich Pani pracowała, a także forma reali-
zacji zadań farmaceuty odbiegały od tych, jakie poznała 
Pani w Polsce na stażach i praktykach zawodowych oraz 
pracując w aptece swojej mamy?

W większości działów farmacji w Wielkiej Brytanii 
zakres obowiązków farmaceuty jest zdecydowanie 
większy niż w Polsce. W aptekach otwartych pracuje 
zazwyczaj jeden farmaceuta (w dużych aptekach 
niekiedy dwóch). Wykwalifikowany technik to rzad-
kość, reszta pracowników aptek zazwyczaj uczy 
się swoich zadań po rozpoczęciu pracy. Często nie 
posiadają oni żadnych kwalifikacji, a nauka polega 
na przeszkoleniu na zajmowanym stanowisku. 
Z tego powodu rola farmaceuty w aptece otwartej 
polega również na nadzorze, szkoleniu pracowników 

Farmaceuta pierwszego kontaktu
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oraz nadzorowaniu różnych usług świadczonych 
w aptece. Każda recepta jest wnikliwie sprawdzana 
przez farmaceutę, dane dotyczące pacjenta i infor-
macje o leku wprowadza się do systemu kompute-
rowego, a następnie opakowanie zostaje oklejone 
nalepką z danymi pacjenta i z instrukcją, jak lek 
należy stosować. Do usług świadczonych przez 
farmaceutę w aptece otwartej należy też MUR 
(Medicine Use Review), czyli przegląd leków. Ma 
on na celu zidentyfikowanie efektów ubocznych lub 
wyjaśnienie wszelkich wątpliwości pacjenta co do 
tego, jak stosować lek. Farmaceuta może również 
podać szczepionkę na grypę, wydać tabletki wcze-
snoporonne (bez konsultacji z lekarzem) lub leki na 
mniej poważne dolegliwości (tzw. Minor Ailiments), 
na przykład ząbkowanie, wszy, grzybicę palców (bez 
konsultacji z lekarzem i bez opłaty dla pacjenta, jeśli 
pacjent ma uprawnienia do bezpłatnych leków). 
Większość z tych usług ma zaoszczędzić czas leka-
rzom rodzinnym, a ponadto pozwala lepiej wykorzy-
stać kwalifikacje farmaceuty. Aby świadczyć takie 
usługi, farmaceuta na ogół musi odbyć odpowiedni 
kurs on line. 

Przez pewien okres pracowała Pani także w aptece szpi-
talnej. Jakie zadania realizuje angielska apteka szpitalna? 
Jaki jest zespół tej apteki, jego struktura zawodowa, 
liczebność?

Pracę w aptece szpitalnej rozpoczęłam w roku 2009. 
Jeśli chodzi o strukturę zawodową, to pracow-
nicy brytyjskiej służby zdrowia są podzieleni na 
rożne poziomy płacowe, co związane jest z kwali-
fikacjami i obowiązkami wykonywanymi przez 
pracownika. Farmaceuta zazwyczaj zaczyna od 
poziomu szóstego. Farmaceuci poziomu szóstego 

lub siódmego zazwyczaj nie mają specjalizacji. 
Ich zadaniem jest współpraca z oddziałami szpi-
talnymi i sprawdzanie kart z przepisywanymi 
lekami. Upewniają się, czy wszystkie leki są syste-
matycznie przepisywane, a jeśli tak, to czy jest dla 
nich wskazanie. Przykładem może być sprawdzenie, 
czy w zleceniach jest uwzględniony fakt uszko-
dzenia nerek pacjenta; czy w tej sytuacji trzeba 
zrezygnować z leku, zaproponować inny bądź 
zmniejszyć dawkę. Lekarze często nie wiedzą lub 
zapominają uwzględnić takie okoliczności. Inne 
zadania to przygotowywanie przez farmaceutę 
leków do wypisu pacjenta ze szpitala. Farmaceuta 
na poziomie ósmym zazwyczaj ma specjalizację 
w jakiejś wąskiej dziedzinie, na przykład jest specja-
listą od układu oddechowego czy HIV, albo wyko-
nuje obowiązki managera. Farmaceuci na tym 
poziomie często zajmują się edukacją młodych 
farmaceutów, lekarzy, pielęgniarek, audytami, 
procedurami, badaniami klinicznymi lub infor-
macją medyczną na temat leków. 
Jeśli chodzi o inne zadania farmaceutów, to 
zależą one między innymi od specjalizacji szpi-
tala. Szpital z oddziałami gastroenterologicznymi 
może posiadać aptekę z pracowniami leku jało-
wego, w tym pracownię przygotowującą dożylne 
żywienie według zleceń lekarskich. W szpitalu 
onkologicznym częścią apteki będą pracownie 
leku cytotoksycznego. Inni pracownicy apteki szpi-
talnej to technicy farmaceutyczni. Są oni dobrze 
wykwalikowani i pracują z farmaceutami głównie 
na oddziałach. Zajmują się przede wszystkim 
sprawami związanymi z dystrybucją produktów 
leczniczych, na przykład zamawianiem leków 
z apteki dla poszczególnych pacjentów oddziału. 

www.fotolia.pl
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Większość dużych aptek szpitalnych w Wielkiej 
Brytanii wyposażona jest w roboty, które dostar-
czają leki na oddziały po złożeniu zamówienia 
przez techników lub farmaceutów. Wiele procesów 
dystrybucyjnych jest zautomatyzowanych. W zależ-
ności od wielkości szpitala w aptece pracuje od kilku 
do kilkudziesięciu farmaceutów i techników oraz 
innych pracowników administracyjnych. 

Okres pracy zawodowej to również czas Pani rozwoju 
zawodowego. Czy jest już Pani specjalistą?

Ukończyłam studia podyplomowe z farmacji 
klinicznej, kurs NMP (Non-Medical Prescring), 
czyli mam uprawnienia do przepisywania prawie 
wszystkich leków. W Wielkiej Brytanii jest bogata 
oferta kursów specjalistycznych. Zazwyczaj są one 
prowadzone w trybie kształcenia wieczorowego 
lub weekendowego przez uniwersytet medyczny 
i trwają około sześciu miesięcy. Ukończyłam 
też kursy menadżerskie i doskonalące kompe-
tencje przywódcze.

Praca w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej to nie jedyne 
Pani doświadczenie w pracy farmaceuty w systemie 
ochrony zdrowia. Obecnie pracuje Pani w instytucji będącej 
odpowiednikiem Narodowego Funduszu Zdrowia. Na czym 
polega Pani praca?

Jestem zatrudniona w NHS (National Health Service). 
Umowy z tą instytucją mają podpisane szpitale 
oraz przychodnie lekarzy rodzinnych. Obecnie 
pracuję z lekarzami rodzinnymi. Jeśli chodzi o rolę 
farmaceuty współpracującego z tymi lekarzami, to 
w dużym stopniu zajmuje się on pomocą w rozwią-
zywaniu problemów z przepisywaniem leków. 
Nadzoruje, czy lekarze rodzinni przepisują tylko 
leki zawarte w lokalnym receptariuszu NHS. Robi 
audyty, nadzoruje przepisywanie antybiotyków 
i znajduje tańsze odpowiedniki leków oryginal-
nych. Farmaceuci pomagają lekarzowi rodzinnemu 
wprowadzać leki z wypisów ze szpitala, aby upewnić 
się, że zmiany leków po wypisie zostały prawi-
dłowo odnotowane w dokumentacji. Zajmujemy się 
również rekomendacją zamienników, jeśli są trud-
ności z dostępem do leków. Ponadto rozwiązujemy 
problemy związane z medicine alert, na przykład 
gdy ogłaszany jest komunikat o efektach ubocz-
nych jakiegoś leku i trzeba sprawdzić, czy u danego 
pacjenta taki efekt wystąpił. 

Jakie rozwiązania w brytyjskiej polityce zdrowotnej uważa 
Pani za najlepsze i warte implementowania do polskiego 
systemu ochrony zdrowia?

Dzięki farmaceutom pracującym w przychod-
niach i szpitalach można uniknąć wielu błędów 
medycznych w trakcie przepisywaniu leków. Nadzo-
rowanie interakcji oraz monitorowanie poziomu 
leków we krwi podczas długotrwałego przyjmowania 
leków wpływa istotnie na bezpieczeństwo pacjenta. 
Szczególnie ważny jest udział farmaceuty w leczeniu 
pacjentów, którzy przyjmują duże ilości leków. 
Pracując w klinice, zajmowałam się polipragmazją, 
monitorowaniem pacjentów z nadciśnieniem czy 
też z hiperlipidemią, a także wpływałam na reduko-
wanie stosowania leków psychotropowych.

Coraz bardziej docenia się rolę farmaceutów w brytyj-
skim systemie ochrony zdrowia. Na przykład zaleca 
się zatrudnienie sześciu pełnoetatowych farma-
ceutów na pięćdziesięciotysięczną populację ludzi, 
którzy są pod opieką jednej lub paru przychodni 
lekarzy rodzinnych. Farmaceutów z aptek otwartych 
brytyjski system zdrowia wykorzystuje jako osoby 
pierwszego kontaktu z pacjentem, co w znacznym 
stopniu oszczędza czas lekarzy rodzinnych. Podsu-
mowując: farmaceuta w Wielkiej Brytanii ma duże 
możliwości rozwoju i awansu.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała ALINA GÓRECKA 
„Farmacja Wielkopolska”

CORAZ BARDZIEJ DOCENIA SIĘ ROLĘ 
FARMACEUTÓW W BRYTYJSKIM SYSTEMIE 
OCHRONY ZDROWIA. NA PRZYKŁAD 
ZALECA SIĘ ZATRUDNIENIE SZEŚCIU 
PEŁNOETATOWYCH FARMACEUTÓW NA 
PIĘĆDZIESIĘCIOTYSIĘCZNĄ POPULACJĘ 
LUDZI, KTÓRZY SĄ POD OPIEKĄ JEDNEJ LUB 
PARU PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH

Farmaceuta pierwszego kontaktu
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Pismo dyrektora Departamentu Zaopatrzenia 
i Farmacji Ministerstwa Zdrowia dr. Igna-
cego Kelnera (w późniejszych latach pisane 
Kellner) z 9 stycznia 1951 r., kierowane do 

wszystkich wojewódzkich rad narodowych, zmieniło 
całkowicie rzeczywistość polskich aptek i aptekarzy 
z konsekwencjami, które ponosimy, moim zdaniem, 
do dnia dzisiejszego. Podstawą tego pisma, dokładniej 
mówiąc instrukcji dla wydziałów zdrowia rad naro-
dowych, była ustawa z 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu 
izb aptekarskich i upaństwowieniu aptek.

9 stycznia 1951 r. do aptek wtargnęły trzyosobowe 
komisje, wywłaszczając dotychczasowych właścicieli. 
Pracownicy fachowi i pomocniczy aptek zostali uprze-
dzeni, że „wobec dotychczasowych pracowników (tak 
fachowych, jak i pomocniczych), którzy swą postawą 
będą zakłócali normalny bieg pracy w aptece przejętej 
pod zarząd państwowy, bądź którzy porzucą pracę 
w aptece – przewiduje się zastosowanie poważnych 
sankcji karnych”. W tym przełomowym dla polskiej 
farmacji dniu doszło do przekreślenia etosu zawodo-
wego środowiska farmaceutycznego i przejęcia przez 
państwo dorobku wielu pokoleń rodzin aptekarskich. 
W tonie gróźb bezpowrotnie odchodziło w przeszłość 
dawne, pełne godności, patriarchalne aptekarstwo, 
a do życia powoływano olbrzymie scentralizowane 
przedsiębiorstwo państwowe. Dotychczasowy właści-
ciel apteki mianowany był automatycznie na rok 
na stanowisko kierownika nowo powstałej apteki 
społecznej. 

Rewolucyjne zmiany nie poprawiły dostępu 
Polaków do leków. Państwowy przemysł farma-
ceutyczny, tak jak cała uspołeczniona gospodarka, 
ciągle borykał się z „przejściowymi trudnościami”. 
Chronicznie brakowało prawie wszystkich środków 
do produkcji nawet najprostszych leków. Tym 
bardziej, że aptekarze, którzy zawsze część potrzeb 

lokalnej społeczności zaspokajali produkując leki 
recepturowe, zostali pozbawieni i tej możliwości. 
Państwowa Centrala Aptek Społecznych i nadzo-
rowane przez nią hurtownie farmaceutyczne nie 
były w stanie dostarczyć aptekarzom surowców, 
które wcześniej zdobywali na własną rękę. Teraz, 
jako pracownicy państwowego przedsiębiorstwa, 
nie mogli tego robić. Leki, jak niemal każde dobro 
w socjalistycznej gospodarce, stały się towarem 
deficytowym. Podporządkowanie aptek urzędnikom 
spowodowało, że zdobycie leku w latach pięćdziesią-
tych było trudniejsze niż zaraz po wojnie.

Jednym ze skutków przeprowadzonej w styczniu 
1951 r. „reformy” był bezpowrotny upadek etosu 
zawodu aptekarza. Co prawda farmaceuci nadal dora-
dzali pacjentom w sprawie leków, jednak sami apte-
karze na całe dziesięciolecia zrezygnowali z wpisanej 
przez pokolenia w ten zawód tradycji angażowania 
się w sprawy społeczne. Praca wysoko wykwalifiko-
wanych fachowców wyceniana była nieznacznie lepiej 
niż ekspedientów zatrudnionych w sklepach ogólno-
dostępnych. Konsekwencją niskich zarobków i braku 
szerszych perspektyw awansu zawodowego wśród 
farmaceutów była mała popularność studiów farma-
ceutycznych. Rodziny aptekarskie przestały wysyłać 
swoje dzieci na studia farmaceutyczne. Skutkowało 
to niewielkimi rocznymi wzrostami zatrudnienia 
farmaceutów w aptekach.

Uchwałą Rady Państwa z 9 lipca 1954 r. dr Ignacy 
Kelner za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie 
służby zdrowia w dziesiątą rocznicę Polski Ludowej 
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Dzięki 
takim „zasłużonym” w dziedzinie ochrony zdrowia 
polska farmacja do dnia dzisiejszego nie może się 
podnieść, by służyć w pełni polskim pacjentom.

Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego stulecia zaczęło się odradzać niezależne 

UPADEK ETOSU
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Upadek etosu

polskie aptekarstwo, okazało się, że brakuje wizji 
roli farmaceuty i miejsca apteki w systemie ochrony 
zdrowia. 40 lat systematycznego niszczenia nieza-
leżności, pozycji społecznej i materialnej zawodu 
farmaceuty nie pozostało bez skutku. Propozycje 
liberalizacji przepisów w zakresie możliwości otrzy-
mania zezwolenia na prowadzenie apteki przez 
przedsiębiorców niebędących farmaceutami wywo-
ływały protesty konsolidującego się środowiska 
farmaceutycznego. 

20 lutego 1992 r. nastąpiła rewolucja w polskim 
aptekarstwie. Tego dnia weszła w życie ustawa 
o środkach farmaceutycznych, materiałach medycz-
nych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceu-
tycznej z 10 października 1991 r. Zgodnie z art. 33 
ust. 2 koncesję na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej mógł otrzymać wyłącznie farmaceuta, 
natomiast w ust. 3 wprowadzono wyjątek od ogólnej 
zasady. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
koncesja na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
mogła zostać udzielona innemu podmiotowi. Ogra-
niczenie podmiotowe uprawnionych do prowa-
dzenia aptek spotkało się z zarzutem o niezgodności 
wymienionych przepisów z ówcześnie obowiązującą 
Konstytucją. Również w lutym 1992 r. Rzecznik 
Praw Obywatelskich dowodził, że zgodnie z ustawą 
o działalności gospodarczej przedsiębiorca jest 
jedynie obowiązany zapewnić, aby prace, zajęcia 
lub czynności w zakresie prowadzonej działal-
ności gospodarczej były wykonywane przez osoby 
legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami. 
W przypadku aptek regulowała to ustawa z 1991 r., 
zgodnie z którą kierownikiem apteki mógł być 
wyłącznie farmaceuta. W związku z ustawą o dzia-
łalności gospodarczej osoba starająca się o koncesję 
na prowadzenie apteki, dysponująca odpowiednim 
kapitałem, między innymi na jej zakup i urzą-
dzenie, nie musiała być farmaceutą. Natomiast 
apteką kierować musiał zatrudniony przez przed-
siębiorcę farmaceuta odpowiedzialny za sprzedaż 
i przygotowanie leków. Trybunał Konstytucyjny 
po rozpatrzeniu wniosku RPO orzekł, że właści-
cielem apteki może być każdy przedsiębiorca, bez 
względu na wykształcenie, pod warunkiem zatrud-
nienia farmaceuty. Prysnęła jak bańka mydlana 
nadzieja na rozwój polskiego aptekarstwa i kształ-
towania się właściwej roli farmaceuty w systemie 
ochrony zdrowia. Farmacją zaczął rządzić kapitał. 

Niewidzialna ręka rynku miała zapewnić równy 
dostęp pacjentów do produktu leczniczego i nowo-
czesnych terapii lekowych.

Żeby pozyskać i zatrzymać pacjenta, nie 
wystarczył profesjonalizm pracowników facho-
wych apteki, ważniejsza okazała się zachęta mate-
rialna. Właściciele aptek różnej profesji prześcigali 
się w kreowaniu zachęt dla swojego aptecznego 
klienta, proponując na przykład talony 
na wędliny, bonusy w postaci wybra-
nych kosmetyków czy artkułów gospo-
darstwa domowego itp. Niezwykłe 
możliwości stworzyło w później-
szym okresie wprowadzenie tzw. cen 
maksymalnych urzędowych na leki 
refundowane. Klient przynoszący 
receptę na drogi lek refundowany 
otrzymywał gratyfikację finansową. 
Ten mechanizm znacząco zwiększył 
środki finansowe z budżetu państwa 
na refundację leków, a także istotnie 
wpłynął na wizerunek polskiej apteki 
i pracującego w niej farmaceuty. 
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Aptekarz, specjalista w dziedzinie 

farmacji aptecznej, były wiceprezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej.
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Dlaczego farmacja?
Po studiach na Wydziale Farmaceutycznym 
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu część absolwentów zaangażowała się 
w pracę w aptece, część wybrała drogę naukową. 

Dr Mirosława Drożdżyńska tuż po ukończeniu 
średniej szkoły rozpoczęła pracę na Wydziale Farma-
ceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu. 
Po dwóch latach pracy podjęła decyzję o rozpo-
częciu studiów na tym wydziale. – Wpływ na mój 
wybór po części miała babcia, która zajmowała 
się zbieraniem ziół i rozbudziła we mnie zainte-
resowanie ziołolecznictwem. Również asystenci, 
z którymi pracowałam, zachęcali mnie do studio-
wania farmacji, za co jestem im bardzo wdzięczna 
– wyznaje. 

W rodzinie Teresy Benenowskiej nie było 
żadnego farmaceuty, nie miała w planach farmacji. 
– Uczyłam się dobrze, miałam dobre oceny z przed-
miotów ścisłych i chciałam studiować mechanikę 
na politechnice. Żadna z koleżanek nie podzielała 
jednak moich zainteresowań i bałam się osamot-
nienia. Byłam też dobra z chemii, a koleżanka wybie-
rała się na farmację, więc postanowiłam zostać 
farmaceutką – opowiada.

Dr Barbara Knitter rozważała start na medy-
cynę. Zmieniła jednak decyzję. – Przed maturą 
złamałam rękę i częste wizyty w szpitalu, obrazy 

krwi, licznych urazów spowodowały zmianę planów. 
Zrezygnowałam z medycyny i wybrałam farmację 
– opowiada.

Mgr farm. Elżbieta Taterczyńska wspomina, 
że jako nastolatka zetknęła się z piękną secesyjną 
apteką w Piotrkowie Kujawskim, do której babcia 
wysyłała ją po krople na wątrobę. Stary aptekarz, 
niczym szaman, sporządzał je na oczach małej 
dziewczynki. Ostateczna decyzja o studiowaniu 
farmacji zapadła po spotkaniu z prof. Dzierżykrajem 
Dionizym Skwarskim w II Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Aż trzy 
osoby z klasy Elżbiety Taterczyńskiej postanowiły 
rozpocząć studia farmaceutyczne na Akademii 
Medycznej w Poznaniu. 

Dwie kromki chleba
Dr n. farm. Maria Sikorska pochodzi ze Śląska. 
W jej rodzinie królowały raczej zawody tech-
niczne. Na studia farmaceutyczne przyjechała 
do Poznania. – Mój ojciec był pilotem. Pracował 
na Ławicy. Pamiętam, jak przyjeżdżał do domu 
w Katowicach i opowiadał o Poznaniu, jakie to czyste, 
zielone miasto. Ojciec był w nim zakochany. Poza 
tym Międzynarodowe Targi Poznańskie cieszyły 
się taką renomą! Chciałam studiować w Krakowie, 
ale zetknęłam się z opinią, że jak farmacja, 
to tylko Poznań. Udało mi się zdać egzaminy 

W październiku 2018 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu 
zorganizowana została uroczystość odnowienia dyplomów magistra 

farmacji po pięćdziesięciu latach od ukończenia studiów w poznańskiej 
Akademii Medycznej. Był to czas wspomnień i refleksji.

50 LAT MINĘŁO
ANNA KOPRAS-FIJOŁEK
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i tak rozpoczęłam naukę w poznańskiej uczelni 
– wspomina. 

W domu się nie przelewało, miała jeszcze 
trzy siostry. Akademia zapewniła jej akademik 
i stypendium socjalne. – Brało się kromeczki chleba 
ze stołówki. Dwie miałam na kolację i dwie na śnia-
danie. Nie stać mnie było na jakieś wakacyjne 
wyjazdy, obozy studenckie, bo trzeba było za nie 
płacić. Jechałam do dziadków na wieś pod Często-
chowę, tam gdzie się urodziłam i pomagałam w polu 
– opowiada.

Podczas studiów najbardziej interesowały ją 
rośliny, zioła, przedmioty botaniczne. Na trzecim 
roku zaciekawiła ją farmakognozja. – Pan profesor 
Zdzisław Kowalewski docenił moją sumienność, 
zaangażowanie i zatrudnił mnie w Katedrze Farma-
kognozji na stanowisku asystenta. Zostałam tam 
i pracowałam do emerytury – opowiada dr Maria 

Sikorska. Otworzyła przewód doktorski, którego 
promotorem była prof. Irena Matławska. Badała 
możliwości wykorzystania tzw. chwastów do celów 
leczniczych (temat doktoratu: „Badania związków 
f lawonoidowych i kwasów fenolowych w Asclepias 
syriaca L.”). Zawsze miała bardzo dobry kontakt 
ze studentami. Przez kilkadziesiąt lat spełniała się 
w pracy naukowej. Wyjeżdżała na sympozja i konfe-
rencje, również zagraniczne. Realizowała projekty 
dla przemysłu, między innym firmy „Kawon” pod 
Gostyniem, zajmującej się przetwarzaniem ziół, 
z którą współpracowała uczelnia. Była członkiem 
Rady Wydziału Farmaceutycznego w latach 1994-1998 
oraz 1998-2002. 

Kiedy się rozstały
Dr Mirosława Drożdżyńska po ukończeniu studiów 
zatrudniona została w Poznańskich Zakładach 

50 lat minęło

UROCZYSTOŚĆ W PAŁACU DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU (19 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU)
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50 lat minęło

Zielarskich „Herbapol”. Nie ukrywa, że praca w prze-
myśle nie dawała jej satysfakcji. Marzyła o prowa-
dzeniu badań naukowych, dlatego po dwóch latach 
rozpoczęła pracę w Instytucie Roślin i Przetworów 
Zielarskich. Umożliwiło jej to dalszy rozwój naukowy, 
co zaowocowało uzyskaniem stopnia doktora nauk 
farmaceutycznych. Przez 30 lat kierowała Pracownią 
Półsyntezy Organicznej, początkowo jako adiunkt, 
później jako docent kontraktowy.

Dla Elżbiety Taterczyńskiej początki pracy 
w aptece były bardzo trudne ze względu na reglamen-
tację leków. – Jako działacz społeczny NSZZ „Solidar-
ność” zauważona zostałam przez dyrekcję „Cefarmu” 
i objęłam stanowisko kierownika apteki przy ul. Strze-
leckiej w Poznaniu, którą wykupiłam dzięki pomocy 
rodziny i zaciągniętym kredytom – mówi.

Teresa Benenowska, jako stypendystka 
„Cefarmu”, dostała po studiach mieszkanie w małym 
mieście i tam rozpoczęła pracę. – Nigdy tego nie 
pożałowałam. Już po czterech latach zostałam 
kierownikiem dużej apteki, a życie poza Poznaniem 

w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku było o wiele łatwiejsze. Ówczesne zarobki 
umożliwiały spełnianie podróżniczych pasji – 
wyznaje. – Małe środowisko pozwalało na lepsze 
poznanie naszych pacjentów i warunków ich życia, 
dzięki czemu w szerszym zakresie mogliśmy im 
pomagać. Czułam się w swojej pracy spełniona.

Dr Barbara Knitter po ukończeniu studiów 
(kierunek analityczny) przez całe życie pracowała 
jako analityk. Najpierw jako asystent/adiunkt na 
Wydziale Farmaceutycznym, na końcu swej drogi 
zawodowej jako diagnosta laboratoryjny. – Nigdy nie 
pracowałam w aptece (bardzo krótko dorabiałam), 
czego po przemianach ustrojowych bardzo żało-
wałam – wyznaje.

Sukcesów nie brakowało
Dr Mirosława Drożdżyńska jest autorką i współ-
autorką 78 dokumentacji naukowo-badawczych, 
obejmujących opracowanie receptur i technologii 
nowych preparatów roślinnych i półsyntetycznych, 

z których 10 zostało wdrożonych 
do produkcji. Jeden z preparatów 
uzyskał godło „Teraz Polska”. 
Poza tym jej dorobek naukowy 
to: 5  patentów, 10 publikacji, 
3 zmiany receptur istniejących na 
rynku leków roślinnych, wyizo-
lowanie związków chemicznych 
z materiału roślinnego, stano-
wiących podstawy do stan-
daryzacji nowych preparatów 
zielarskich oraz kilka opracowań 
analitycznych. 

Prowadzona przez Elżbietę 
Taterczyńską apteka „Galenica”, 
poprzez innowacyjne pomysły 
marketingowe i dostępność 
(24h), stała się znaną w Wielko-
polsce marką. – Moim sukcesem 
było utworzenie wielkopolskiej 
hurtowni aptekarzy „GALE-
NICA”, której misją była obrona 
polskich aptek prowadzonych 
przez aptekarzy. Zdobyliśmy 
certyfikat godła „DOBRE bo 
POLSKIE” Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego i Statuetkę 

MIROSŁAWA DROŻDŻYŃSKA I BARBARA KNITTER
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50 lat minęło

„Hipolita”, a ja oprócz wielu wyróżnień otrzymałam 
medal i dyplom „Lider Farmacji i Medycyny”. Potra-
fiłam godzić pracę zawodową i społeczną z troską 
o rodzinę, dom i ogród. Podróżowałam po świecie 
i jeździłam na nartach. Jako człowiek czuje się 
spełniona – podkreśla. – Dziś obserwuję z niepo-
kojem przejęcia aptek przez wielkie sieci, co zagraża 
zdrowiu społeczeństwa. Ja czuję się wielką prze-
graną, a jednocześnie mam poczucie wielkiego 
mojego wkładu w zawód i aptekarstwo.

Dla dr Barbary Knitter sukcesem jest rodzina. 
I doktorat, który ułatwił jej osiąganie stano-
wisk kierowniczych.

Był czas na pasje
Dr Mirosława Drożdżyńska poświęciła sporo czasu 
na turystykę górską. Drugą jej pasją był (a właściwie 
jest) ogród, w którym w dalszym ciągu lubi spędzać 
każdą wolną chwilę.

Teresa Benenowska wspomina podróże. 
Na początku, w latach sześćdziesiątych dotyczyły 
tylko krajów naszego bloku. W 1985 r. udało się jej 
wyjechać na 17 dni do Włoch, oczywiście również 
do Naszego Papieża i to było naprawdę wielkie prze-
życie. Podczas autokarowej wycieczki do Neapolu, 
na Monte Cassino i Capri zobaczyła wraz z mężem 

inny świat. Już co roku wyjeżdżali, gdzie tylko była 
okazja. Zwiedzili całą Europę, północną Afrykę, 
kilka razy byli w Turcji. – Bardzo nam się podobała 
wycieczka do Egiptu. Dolecieliśmy do Assuanu, 
potem weszliśmy na statek i płynąc w dół Nilu 
poznawaliśmy zabytki starożytnego Egiptu – 
opowiada. Na długo zapamiętała wycieczkę na trasie 

ELŻBIETA TATERCZYŃSKA 

MARIA SIKORSKA
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ANNA 
KOPRAS-FIJOŁEK 
Dziennikarka zajmująca się 

tematyką społeczną i zdrowotną, 
nagrodzona  tytułem „Dziennikarza 

Medycznego Roku”. Była prezes 
Zarządu Wielkopolskiego 
Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich.

50 lat minęło

Moskwa–Taszkient–Buchara–Samar-
kanda. – Lecieliśmy samolotem Ił 62 
i przeżyliśmy w czasie lotu potworną 
burzę. Ledwie dolecieliśmy – wspomina 
Teresa Benenowska. 

Po 50 latach
Dla niektórych farmaceutów było to 
pierwsze spotkanie po pięćdziesięciu 
latach! Zorganizował je komitet w skła-
dzie: Mirosława Drożdżyńska, Wacława 
Frąsiak i Elżbieta Taterczyńska. Podczas 
uroczystości odnowienia dyplomów 
19 października 2018 r. w Poznaniu 
był czas na wspomnienia i ref leksje. 
– Widzieliśmy radość wielu kolegów 
i koleżanek. Niektórzy wyrazili chęć 
spotkania za rok – opowiada dr Miro-
sława Drożdżyńska. – Dla mnie, jako 

współorganizatorki, to wielka radość i duma, że 
po tylu latach udało nam się zebrać tyle osób i mile 
wspominać czasy studiów.

Uczestnicy jubileuszowych obchodów zapew-
niają, że trzeba i warto takie odnowienie dyplomów 
organizować. – Warto dla spotkań, wspomnień 
i przeżycia jeszcze jednej (może ostatniej?) wzrusza-
jącej chwili na uczelni. To ma znaczenie emocjonalne 
– wyznaje dr Barbara Knitter. 

Z perspektywy minionych 50 lat dr Mirosława 
Drożdżyńska ocenia, że jej rocznik był wyjątkowy. 
– Łączyła nas przyjaźń, koleżeńskość, wzajemny 
szacunek. Nie było podziału na miejscowych i miesz-
kających w akademiku. Wspólnie chodziłyśmy do 
klubów na zabawy, na różne spotkania. Jaki to był 
rocznik, niech świadczy fakt, że kilka osób, które 
skończyły studia rok później, do dzisiaj są silnie 
związane z nami i uczestniczyły w naszym jubile-
uszu – zauważa. 

Zawód i misja
Zawód farmaceuty to nie tylko zawód. – To misja 
opieki nad pacjentem – zapewnia Elżbieta Tater-
czyńska. – Trzeba mieć dużo empatii, aby pochylać się 
nad pacjentem – stwierdza. Podkreśla wpływ profe-
sorów Akademii Medycznej w Poznaniu na postawy 
przyszłych aptekarzy. – Wielu aptekarzy „zaraziło się” 
od nich etyką, moralnością i uczciwością. 

Według dr Mirosławy Drożdżyńskiej zawód 
farmaceuty to przede wszystkim odpowiedzialność, 
służenie ludziom poprzez wprowadzenie nowych 
specyfików roślinnych. – Dumą napawa mnie fakt, 
gdy wnuczka pokazuje na półce w aptece lek i mówi: 
„Babciu, to twoje lekarstwo”.

Czy w obecnych czasach młodym absolwentom 
farmacji jest łatwiej? – Z pewnością mają oni lepszy 
sprzęt laboratoryjny i większą możliwość korzystania 
z nowych technik informatycznych – stwierdza 
dr Mirosława Drożdżyńska. O tym, że chyba nie jest 
łatwiej, przekonuje Teresa Benenowska. – Za dużo 
ciągle zmieniających się przepisów. Absolwentów 
jest więcej, więc o awans również trudniej – argu-
mentuje. Dr Barbara Knitter uważa, że łatwiej 
jest pracownikom aptek, laboratoriów. – Leków 
recepturowych prawie się nie wykonuje. Właści-
cielom jednak jest trudniej – mówi. – Gospodarka 
rynkowa wymusza codzienne zabieganie o pacjenta 
i nieustanną walkę o przetrwanie apteki 
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HEROICZNA POSTAWA 
POZNAŃSKIEJ FARMACEUTKI

dr HANNA CYTRYŃSKA

W latach sześćdziesiątych XX wieku podjęto w Poznaniu decyzję 
o budowie zespołu szpitalnego Akademii Medycznej w Poznaniu dla 

Kliniki Psychiatrycznej oraz Kliniki Pediatrii. W archiwum apteki 
szpitalnej zachowała się kronika obejmująca lata 1968–1977, pisana 

przez kierownika apteki mgr farm. Zofię Smułczyńską, z której wyłania 
się „heroiczna batalia” o dostawę mebli, sprzętu i wyposażenia dla apteki 

szpitalnej w nowopowstającym szpitalu pediatrycznym. 

Po 50 latach z niedo-
wierzaniem studiuję 
historię t worzenia 
apteki Państwowego 

Szpitalna Klinicznego nr 5 i dlatego 
przytaczam w oryginale duże jej 
fragmenty. „Z projektem apteki 
przyszłego szpitala Klinicznego nr 5 
zetknęłam się w 1964 r. w Wydziale 
Zdrowia Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej, Oddział Nadzoru 
Farmaceutycznego, którego 
kierownik dr  farm. R. Krze-
słowski, po przeprowadzeniu wielu 
konsultacji i wniesieniu szeregu 
poprawek, zatwierdził przedsta-
wiony projekt”1.

Docelowo pomieszczenia 
apteki dla całego kompleksu 
szpitalnego zlokalizowane były 
w budynku Kliniki Pediatrycznej. 
W 1968 r. oddano do użytku 

Klinikę Psychiatryczną i podjęto 
decyzję o lokalizacji w niej 
tymczasowo apteki szpitalnej. 

1 sierpnia 1967 r. kierownikiem 
mianowano mgr farm. Zofię 
Smułczyńską, która podjęła się 

MGR FARM. ZOFIA SMUŁCZYŃSKA (ZDJĘCIE Z KRONIKI APTEKI SZPITALNEJ)



68 | Farmacja Wielkopolska styczeń–marzec 2019

Heroiczna postawa poznańskiej farmaceutki

zorganizowania od podstaw apteki 
szpitalnej. Aptece przydzielono 
cztery pomieszczenia o łącznej 
powierzchni 45 m2 na pierwszym 
piętrze budynku diagnostycz-
nego Kliniki Psychiatrycznej. 
Największy pokój przeznaczono na 
recepturę, pozostałe na magazyn, 
zmywalnię i pokój kierownika: 
„Do otrzymanych pomieszczeń 
wstawiono biurko, krzesło i stół 

laboratoryjny, a o resztę trzeba 
było już zabiegać samemu. 
Zaczęłam od postarania się 
o wiadro, ścierkę i miotłę, a dalej 
szło już coraz lepiej”2. Dyrektor 
Zarządu Aptek podjął decyzję 
o przeznaczeniu dla „tymczasowej 
apteki” w Klinice Psychiatrycznej 

starych mebli z modernizowanej 
Apteki Społecznej w Grodzisku. 
„W słotny dzień listopadowy 1968 
roku ciężarowym samochodem 
AM wraz ze stolarzem i pomoc-
nikiem pojechałam do Grodziska. 
Tu przeraziłam się tymi starymi, 
zmurszałymi meblami. Na miejscu, 
po rozmowie ze  stolarzem, 
stwierdziliśmy, że może coś 
z tego da się zrobić. Zabraliśmy 

3 regały, 2 oszklone szaf ki 
(dawniej używane na  zioła) 
oraz stół recepturowy, który 
po przyjeździe i wyładowaniu 
na podwórzu rozleciał się na 
kawałki. Wszystko jednak 
pozbierano (potrzebne były 
deski) i stolarz zabrał się do 
pracy […] po wymalowaniu na 
biało tych prowizorycznych 
mebli okazały się nawet do przy-
jęcia”3. Następnym etapem było 
zorganizowanie naczyń aptecz-
nych. I znowu „poratowano się” 
naczyniami z demobilu będą-
cych na stanie Zarządu Aptek. 
„Wprawdzie nie stanowiły one 
kompletu, ale po przemalowaniu 
otrzymałam wystarczający 
zestaw naczyń aptecznych. Tu 
należy zaznaczyć, że naczynia 
mogłam wybrać osobiście, co 
było ważne ze względu na dobór 
wielkości i jednakowego 
kształtu. Następnie opierając 
się na złożonym już uprzednio 
zamówieniu w Dziale Inwestycji 
AM ponagliłam i doprowadziłam 
do zakupienia niektórych urzą-

dzeń i sprzętu aptecznego, jak 
destylarka o wydajności 2 litrów/
godz., suszarka, wagi, odważniki, 
pigulnica, szkło apteczne i labora-
toryjne, książki, druki oraz odzież 
ochronną. Potrzebne recepta-
riusze wydrukowały nam Zakłady 
Graficzne im. Kasprzaka”4.

Niezwykle trudne okazało się 
zakupienie czopikarki, ponieważ 
żadne zakłady uspołecznione ich 
nie produkowały, a apteka nie 
mogła dokonać zakupu u prywat-
nego wytwórcy. Jednak „(…) po 
załatwieniu koniecznych formal-
ności, dzięki też zrozumieniu 
i przychylności ze strony dyrekcji, 
czopikarkę apteka otrzymała”5. 
Kiedy już apteka mogła rozpocząć 
działalność w 1968 r., kierownik 
apteki otrzymała dodatkowy 
etat i mogła zatrudnić faso-
waczkę Stanisławę Wardyńską. 
Pod koniec roku do pracy zaan-
gażowano mgr farm. Krystynę 
Pietrasewicz, która wspomina: 
„Byłam oczarowana tą apteką 
szpitalną w miniaturze, wszystko 
bowiem było w niej wygospodaro-
wane tak, aby była jak najbardziej 
funkcjonalna. (…) Atmosfera pracy 
w aptece zyskała bardzo dużo 
dzięki zielonej roślinności umiesz-
czonej w pokoju wejściowym, 
tj. w gabinecie kierownika”6.

Apteka szpitalna w Klinice 
Psychiatrycznej rozpoczęła funk-
cjonowanie, wykonując w recep-
turze kapsułki z Chloralhydratem 
i proszki z Lithium carbonicum. 
Pod koniec każdego roku apteka 
zamieszczała w kronice staty-
styki dotyczące ilości wykonanych 
leków. W 1968 r. apteka wykonała 
2314 leków recepturowych i 5987 
pozycji odręcznych. Liczba wyko-
nywanych leków nieustannie wzra-
stała i w roku 1970 wynosiła 2953, 
a odręcznych 9747. Pomimo dużego 
wkładu pracy w samodzielne wyko-
nywanie leków recepturowych 
farmaceutki z ogromnym zaanga-
żowaniem nadzorowały budowę 
nowej apteki w Instytucie Pediatrii. 

Po czterech latach zakończono 
budowę Kliniki Pediatrycznej 

ZDJĘCIE Z KRONIKI APTEKI 
SZPITALNEJ
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zaprojektowanej przez architekta 
Jerzego Otomańskiego7. Domi-
nantę kompleksu zlokalizowanego 
w południowo – zachodniej części 
działki stanowi pięciokondygna-
cyjny budynek główny połączony 
z niskimi partiami zabudowy, 
tworzącymi wewnętrzne patia 
wypełnione zielenią8. Tech-
nologiczne rozwiązania szpi-
talnych pomieszczeń oraz 
wyposażenie lokowało wówczas  
Klinikę Pediatryczną w gronie 
najnowocześniejszych szpi-
tali europejskich. Po oficjalnym 
otwarciu w „Expressie Poznań-
skim” ukazał się artykuł „Automa-
tyczne pielęgniarki. Ani jednego 
ręcznika. Najnowocześniejsze  
urządzenia. Instytut Pedia-
trii AM instaluje się w nowym 
obiekcie przy ul.  Szpitalnej”9. 
W celu zapewnienia komplek-
sowej aseptyki lampy bakterio-
bójcze zamontowano nie tylko 
na salach operacyjnych, ale 
nawet przed wejściami do wind. 
Kuchnię wyposażono w autoklawy 
do sterylizacji naczyń, a przy 
każdej umywalce zainstalowano 
suszarki do rąk automatycznie 

uruchamiane za pomocą fotoko-
mórki. Natomiast „(…) na oddziale 
intensywnej terapii i reanimacji 
zainstalowano automatyczne 
pielęgniarki, które będą czuwać 
nad ciężko chorymi dziećmi”10.

Nowa apteka została zloka-
lizowana na dwóch pozio-
mach  Budynku A w części 
pediatrycznej. Parter i piwnicę 
w systemie dwutraktowym połą-
czono wewnętrzną klatką scho-
dową i windą towarową. Duża 
powierzchnia całkowita apteki 
(249 m2) była bardzo trudna do 
zaprojektowania pod względem 
technologicznym. Założenia 
projektowe opierały się na starych 
normach i w momencie oddania 
budynku do użytku nie przy-
stawały już do nowych wyzwań 
stawianych przed pracownikami 
aptek szpitalnych. Ale najwięk-
szym problemem był brak precyzji 
wykonania obiektu i próba oddania 
do użytku wnętrz z wieloma uster-
kami i błędami wykonawczymi.

„Pierwszy odbiór apteki 
nastąpił 15 września 1971 roku, 
jednakże szereg poważnych 
usterek nie pozwolił przejść 

nad nimi do porządku dzien-
nego. Postanowiłyśmy odebrać 
aptekę po dwóch dniach. Niestety 
i wówczas usterek nie usunięto. 
Kierownik budowy sugerował 
odebranie pomieszczeń, w których 
usterki usunięto by w późniejszym 
terminie. Dyrekcja wyraziła zgodę 
i otrzymałyśmy klucze. Teraz przy 
osobistym dopingu mechanicy 
usuwają niedociągnięcia, uzupeł-
niają lampy, kontakty, popra-
wiają niedomykające się okna. 
Naprawiają nowe meble uszko-
dzone przez transport, dorabiają 
klucze do szaf. Drzwi do maga-
zynu spirytusowego zamieniono 
i obito blachą. Z magazynu 
wystawiłyśmy szafę z białego 
laminatu podzieloną na szereg 
małych szafek o podwójnych 
drzwiczkach z zamkami paten-
towymi i zastąpiłyśmy je rega-
łami wykonanymi przez naszych 
stolarzy. Projektant uszczęśliwił 
aptekę zupełnie niefunkcjonal-
nymi meblami. W recepturze były 
trzy loże z żółtego laminatu, które 
usunęłyśmy, a na ich miejsce wsta-
wiłyśmy stół z ekspedycji (lożę) 
zajmujący tam niepotrzebnie 

ZABUDOWANIA WEWNĘTRZNE KOMPLEKSU BUDYNKÓW KLINIKI PSYCHIATRYCZNEJ  PRZY UL. SZPITALNEJ W POZNANIU
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miejsce. Nie potrafię wymienić 
drobnych usterek, bo lista ta nie 
miałaby końca i zabrałaby zbyt 
wiele miejsca w kronice. Teraz 
zaczęłyśmy porządkować aptekę, 
myłyśmy okna, podłogi, meble 
(które trzeba było drobiazgowo 
myć z kleju i brudu). Byłyśmy 
bardzo zmęczone i zaskoczone 
tym, iż po odbiorze trzeba było 
poświęcić aż tak dużo wysiłku dla 
doprowadzenia apteki do przy-
zwoitego wyglądu”11. 

Od listopada 1971 r. apteka 
zaczęła funkcjonować. Powoli 
zapełniały się magazyny i sprowa-
dzano nowe sprzęty. Ale kłopoty 
dopiero się zaczęły. „Zamówiony 
w tym miesiącu spirytus umie-
ściłyśmy – już w nowej aptece 
– w magazynie spirytusowym. 
Zrobione z płyt pilśniowych regały 
okazały się jednak za słabe, zaczęły 
się wyginać i przez przypadek tylko 
nie doszło do katastrofy. Regały 
poleciłyśmy wzmocnić poprzez 
podparcie półek. W podobny 
sposób – podczas użytkowania – 
wykrywałyśmy także inne niepra-
widłowości sprzętu”12. Trzeba 
dodać, że przez cały czas funk-
cjonowała „apteka tymczasowa” 
w Klinice Psychiatrycznej. Dopiero 
na początku grudnia 1972 r. podjęto 
decyzję o jej zamknięciu.

Pomiędzy 6 a 9 grudnia poży-
czonym wózkiem do rozwożenia 
mleka farmaceutki osobiście prze-
woziły ze starej do docelowej apteki 
utensylia, aparaturę apteczną 
i meble. Pomimo ogromnego 
wysiłku włożonego w powstanie 
nowej apteki humor nie opuszczał 
załogi. Na końcu w kronice zano-
towano: „Urządzanie się w nowej 
aptece było dla nas bardzo przy-
jemne i radosne, wszakże nie 
łatwe”13. 

Klinika Pediatrii została 
oficjalnie otwarta 3 lutego 1972 r. 
Pierwsza rozpoczęła pracę apteka 
szpitalna. Ustalono wzory recep-
tariuszy na specyfiki, leki magi-
stralne, spirytus czysty, skażony 
i narkotyki. Wprowadzono leki 
reglamentowane, które były objęte 
oddzielną specyfikacją. 15 marca 
1972 r. apteka rozpoczęła produkcję 
płynów jałowych: 3,8% Sol. Natri 
Citrici, 8,4% Natri Bicarbonici, 
Sol. Ringeri, 1% Sol. Polocaini, 2% 
Sol. Acidi Borici. Ogromną zaletą 
produkowania płynów infuzyjnych 
w aptece szpitalnej była możliwość 
wytwarzania niedostępnych na 
rynku małych objętościowo dawek 
przeznaczonych dla niemowląt, co 
również znacznie obniżało koszty14. 
Rok 1972 zamknięto w zestawieniu: 
„recept złożonych 11,691, specy-
fików 26,506, płynów infuzyjnych 
3442, opatrunków 3613”15. W 1976 r. 
nastąpił remont apteki, który 

ograniczył się do pomalowania 
ścian na kolory zadysponowane 
przez farmaceutki. Na ścianach 
pojawiły się wszystkie kolory 
tęczy – od niebieskiego i turku-
sowego poprzez różowy i biały. 
Każde pomieszczenie otrzymało 
kolor skojarzony z funkcją i prze-
znaczeniem: „(…) szefowa – stare 
złoto, receptura – pomarańczo-
wo-różowy, magazyn spiritusu – 
biały, laboratorium – turkusowy, 
a pokój socjalny – seledynowy”16. 
Ten kod kolorystyczny obowiązuje 
we wnętrzach do dnia dzisiejszego. 

Kronikę zamyka informacja 
z połowy czerwca 1977 r. o awarii 
w kotłowni, która przez tydzień 
spowodowała brak ciepłej wody 
na terenie szpitala. „Cała apteka 
jest dosłownie zawalona brud-
nymi butelkami i mimo że już 
awarię usunięto, nasze panie nie 
mogą jeszcze uporać się z zaległo-
ściami. Brak ciepłej wody zdezor-
ganizował zupełnie pracę w boksie 
i pozbawił recepturę zapasu 
czystych butelek”17.

Współcześnie nawet repre-
zentując postawę heroiczną, 
trudno napotkać uwarunko-
wania do jej zrealizowania. Proces 
tworzenia apteki szpitalnej w Szpi-
talu Klinicznym nr 5 Akademii 
Medycznej w Poznaniu był kompi-
lacją postawy, warunków i niezwy-
kłej osobowości mgr farm. Zofii 
Smułczyńskiej. 

1  Kronika domowa, „Kronika apteki Szpi-
tala Klinicznego nr 5 Akademii Medycznej 
w Poznaniu” [bez paginacji]

2 ibidem.
3  ibidem.
4  ibidem.
5  ibidem.
6  Kronika domowa, „Apteka Szpitala Klinicz-

nego nr 5 Akademii Medycznej w Poznaniu” [ 
bez paginacji]

7  P. Marciniak, „Doświadczenia modernizmu. 
Architektura i urbanistyka Poznania w czasach 
PRL”, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2010, 
s. 203.    

8  ibidem, s. 203.
9 „Express Poznański” nr 16, 20.01.1972 r.
10  ibidem.
11  Kronika domowa, op. cit. 
12  ibidem.
13  ibidem.
17  M. Krawczyński, „Instytut Pediatrii Akademii 

Medycznej im.   Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu 1969-2003”, Fakty – Ludzie – 
Refleksje, Poznań 2014, s. 371. 

15  Kronika domowa, op. cit., 
16  ibidem.
17  ibidem.

dr HANNA CYTRYŃSKA 
Architekt wnętrz. Autorka książki „Poznańskie apteki. 

Wnętrza, historia, wyposażenie” (Poznań 2016) oraz 
artykułów związanych z historią farmacji i układami 

przestrzennymi wnętrz.
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Jan Czochralski urodził się 23 października 
1885 r. Był ósmym z dziesięciorga dzieci 
Franciszka Czochralskiego (1850-1916) 
i Marty Suchomskiej (1849-1930). Jego 

rodzinnym domem był niewielki parterowy budynek 
mieszczący się przy ul. Szewskiej 25 w narożniku 
tzw. Koziego Rynku w Kcyni (dzisiaj plac Czochral-
skiego)1. Zgodnie z wolą ojca, kcyńskiego stolarza, 
Jan miał zostać nauczycielem, uczęszczał do Semi-
narium Nauczycielskiego w Kcyni. Do dziś nie jest 
pewne, czy ukończył szkołę i zdał maturę. Jednak 
w tych właśnie latach zainteresował się chemią 
i w domu rodzinnym przeprowadzał swoje pierwsze 
eksperymenty. 

Córka profesora, Lona Czochralska-Wojcie-
chowska, wspominając swojego ojca, podkreśla, 
że bardzo interesował się chemią. Kiedy miał 12 lat, 
to „przesiadywał godzinami w aptece albo drogerii, 
skąd przynosił różne szkła chemiczne, torebki i białe 
kopertki o tajemniczej zawartości”2. Doświadczenia 

swoje wykonywał w piwnicy, co się skończyło silnym 
wybuchem. Dodać należy, że w Kcyni właścicielem 
apteki w latach 1900-1927 był aptekarz Bruno 
Pardon3. W aptece „Pod Czarnym Orłem” młody Jan 
Czochralski mógł zaopatrywać się w potrzebne mu 
do doświadczeń chemikalia. 

Jak podaje dr Paweł Tomaszewski w opracowaniu 
„Jan Czochralski i jego metoda” (2003)4, opubli-
kowanym z okazji 50. rocznicy śmierci uczonego: 
„Zgodnie z wolą ojca ukończył Seminarium Nauczy-
cielskie w Kcyni, ale nie mogąc pogodzić się z ocenami, 
nie odebrał świadectwa maturalnego. Brak tego doku-
mentu zamknął drogę do dalszej kariery nauczyciel-
skiej i naukowej. Wyjechał więc, by dalej samemu 
uczyć się ulubionej chemii. Rodzicom obiecał, że 
powróci do Kcyni dopiero, jak będzie sławnym”.

Paweł Tomaszewski w opracowaniu „Jan 
Czochralski (1885-1953)”, zamieszczonym w Zeszy-
tach Regionalnych Kcyńskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego (1990) pisze, że Jan Czochralski „wyjechał 

Z aptekami związane bywały wielkie odkrycia uczonych. Niektórzy 
wręcz rozpoczynali swoją karierę zawodową od pracy w aptece. 

Przykładem jest choćby Ignacy Łukasiewicz (1822-1882), aptekarz, 
wynalazca lampy naftowej i twórca przemysłu naftowego w Polsce. 

Wśród tych, którzy znaleźli trwałe miejsce w historii nauki światowej, 
a zawodowo związani byli z aptekami, jest również wybitny polski 

uczony prof. Jan Czochralski, znany przede wszystkim jako twórca 
metody otrzymywania monokryształów, nazwanej jego imieniem. 

WIELKI ZAPOMNIANY 
JAN CZOCHRALSKI (1885–1953)

dr n. farm. JAN MAJEWSKI



72 | Farmacja Wielkopolska styczeń–marzec 2019

Wielki zapomniany
NA

C PROF. JAN CZOCHRALSKI



styczeń–marzec 2019 www.farmacjawielkopolska.pl | 73

Wielki zapomniany

do Krotoszyna, by tam jako pomocnik drogerzysty 
przygotować się do nowego życia (…) Pod koniec 1904 
roku w Berlinie został wolontariuszem w aptece-dro-
gerii w Altglienicke (jedna z dzielnic dzisiejszego 
Berlina). U doktora A. Herbranda uczył się teorii, ale 
i praktyki chemicznej, prowadził analizy rud, olejów, 
smarów i metali. Dzięki tym zaletom od 1 kwietnia 
1906 roku rozpoczął stałą pracę w laboratorium firmy 
Kunheim & Co. w Niederschöneweide pod Berlinem, 
a od 1 sierpnia 1907 roku przeniósł się do koncernu 
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG)”.

Z informacji tych wynika, że w 1901 r. Jan 
Czochralski podjął pracę w Krotoszynie jako 
pomocnik drogerzysty (apteka prowadziła często 

także działalność drogeryjną). Natomiast pod koniec 
1904 r. zatrudnił się w laboratorium w Berlinie.

Córka Cylia w liście do prof. K. Gordziejewskiego 
tak wspomina swojego ojca: „Udał się na naukę 
do drogerii w Ostrowie Wielkopolskim, u p. Opie-
leńskiego – poczym wyjechał do Berlina. Wiem tylko, 
że Ojczulek tam również w początkach pracował 
w drogerii, uczęszczając na wieczorową szkołę. (…) 
Już w latach dzieciństwa – jak mi opowiadał – niejed-
nokrotnie chcąc pewne doświadczenia wyprakty-
kować, narażał bezpieczeństwo domu rodzicielskiego 
wybuchem”5. Te informacje potwierdza prof. dr hab. 
Halina Lichocka, która w książce „Ignacy Mościcki 
(1867-1945). Inżynier i wynalazca”6 podaje, że Jan 
Czochralski, zanim rozpoczął studia chemiczne 
w Berlinie, pracował jako uczeń w aptece w Ostrowie 
Wielkopolskim. Sam prof. Czochralski ujawnia: 
„W 18. roku życia wyjechałem do Niemiec i rozpo-
cząłem karierę aptekarza przygotowując się jako 
uczeń aptekarski”7.

Profesor Czochralski zajmował się różnymi 
dziedzinami nauki. Prowadził badania podsta-
wowe, doświadczalne, pisał prace teoretyczne 
oraz zajmował się badaniami stosowanymi. Polska 
potrzebowała jego wiedzy i umiejętności. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki 
zaprosił Jana Czochralskiego do naszego kraju. 
Spotkał się z nim w październiku 1928 r. Natomiast 
1 kwietnia 1929 r. prof. Czochralski jako profesor 
kontraktowy objął Katedrę Metalurgii Metaloznaw-
stwa na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. 
Powierzono mu organizację Instytutu Metalu-
rgii i Metaloznawstwa. W 1929 r. Senat Politech-
niki Warszawskiej nadał Janowi Czochralskiemu 

najwyższą godność akademicką – doktorat hono-
rowy. Tytuł ten był jednym z pierwszych nadanych 
przez Politechnikę Warszawską.

Rozległość zainteresowań i bogactwo dokonań 
prof. Czochralskiego jest bardzo duża. Lista jego 
publikacji obejmuje niemal 100 pozycji naukowych. 
Był też autorem i współautorem kilkudziesięciu 
patentów. Interesował się także popularyzacją 
nauki (m.in. współtworzył Muzeum Techniki 
w Warszawie), sztuką i kulturą (podobno pomagał 
restaurować dworek Szopenów i finansował wyko-
paliska w Biskupinie). Pisał wiersze i sztuki teatralne. 
Nie publikował ich, lecz czytał w gronie przyjaciół. 
Tylko obdarowani wierszami wiedzieli, kim jest Jan 
Pałucki. Ten pseudonim pokazywał, jak wielką miło-
ścią darzył swoje rodzinne strony – Pałuki.

18 kwietnia 1945 r. Jan Czochralski został areszto-
wany. Przez cztery miesiące przebywał w więzieniu 
w Piotrkowie Trybunalskim. Chodziło o jego kontakty 
z niemieckimi władzami podczas okupacji. Nie 

26 CZERWCA 2018 ROKU RADA MIASTA POZNANIA 
PRZYJĘŁA UCHWAŁĘ O NADANIU JEDNEJ Z ULIC 

NA ŻEGRZU IMIENIA JANA CZOCHRALSKIEGO. 
NOWA POZNAŃSKA ULICA POŁOŻONA 

JEST W REJONIE ULIC DZIADOSZAŃSKIEJ 
I BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO.
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znaleziono jednak żadnych dowodów na kolaborację 
i śledztwo zostało umorzone, a prof. Czochralskiego 
zwolniono z więzienia 14 sierpnia 1945 r. W 2011 r. 
przeprowadzono kwerendę w państwowych insty-
tucjach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej 
oraz Archiwum Akt Nowych, które wskazują jedno-
znacznie, że prof. Czochralski prowadził ciągłą 
współpracę z Odziałem II Komendy Głównej AK 
i realizował określone zadania wywiadowcze wyzna-
czone przez polskie podziemie8.

Po tych wydarzeniach rozgoryczony powrócił 
do rodzinnej Kcyni – tym razem na stałe. Wspólnie 
z mężem córki Lony, dr. inż. Mieczysławem 
Wojciechowskim, założył rodzinną firmę Zakłady 
Chemiczne „BION” w Kcyni i od 1 czerwca 1946 r. 
produkował sól szybkopeklującą, lak butelkowy 
i stemplowy, świece choinkowe, fibryzol, pastę 
do butów i „Proszek od kataru z Gołąbkiem”. Zajął 
się chemią apteczno-drogeryjną, od której rozpoczął 
swoją wielką przygodę naukową, a w czasie wakacji 

wraz z bratankiem Janem tłumaczył i aktualizował 
swoje „Nowoczesne metaloznawstwo”. 

Z listu Danuty Czochralskiej9 dowiadujemy 
się, że pomysł otwarcia wytwórni powstał jeszcze 
w Warszawie w czasie okupacji. W 1956 r. firma 
została przeniesiona do Poznania i zmieniła nazwę: 
na Wytwórnię Artykułów Chemiczno-Kosmetycz-
nych, w której przede wszystkim produkowano płyn 
do trwałej ondulacji na zimno i na gorąco.

Jan Czochralski zmarł na serce 22 kwietnia 
1953 r. w poznańskim szpitalu. Pochowany został 
25 kwietnia 1953 r. w grobowcu koło kaplicy na starym 
cmentarzu w Kcyni.

Była to osobowość renesansowa: wybitny uczony 
wywodzący się z Pałuk, patriota, troskliwy ojciec, 
człowiek przeciwstawiający się złu, zarazem bardzo 
pokorny i całym sercem oddany sprawie Polski. 
Dlatego w uznaniu zasług i dokonań naukowych 
Sejm Rzeczypospolitej Polski ogłosił prof. Jana 
Czochralskiego Patronem Roku 2013. 

Kcynianie zawsze pamiętali i pamiętają o swoim 
krajanie. W 2003 r. przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni 
odsłonięto popiersie uczonego. W 55. rocznicę 
śmierci prof. Czochralskiego (2008) uroczyście 
posadzono miłorząb dwuklapowy (Gingko biloba) – 
„drzewo pamięci”. 22 kwietnia 2013 r. w 60. rocznicę 
śmierci Jana Czochralskiego na budynku apteki 
„Pod Orłem” w Kcyni odsłonięto tablicę pamiątkową 
„Apteka kolebką narodzin wielkiego Uczonego 
chemika, pioniera elektroniki. Tablica ta powstała 

Wielki zapomniany

DOM W KCYNI, W KTÓRYM URODZIŁ SIĘ JAN CZOCHRALSKI

ULOTKA PREPARATU „PROSZEK OD KATARU Z GOŁĄBKIEM”
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z inicjatywy i staraniem dr. farm. Jana Majew-
skiego, Przewodniczącego Sekcji Historii Farmacji 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział 
w Poznaniu10. Tak więc po wielu latach, między 
innymi dzięki staraniom dr. Pawła Tomaszewskiego 
z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Struk-
turalnych PAN we Wrocławiu oraz władz Kcyni 
przywracana jest pamięć i dobre imię „wielkiego 
zapomnianego”11.

Na koniec warto odnotować fakt wyświetlenia 
na fasadzie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie 

iluminacji zapowiadającej Polską Wystawę Gospo-
darczą (PWG). W podpisie na stronie internetowej 
Prezydenta RP napisano, że fotografia przedstawia 
prof. Jana Czochralskiego – wybitnego polskiego 
uczonego, twórcę metody produkcji monokryształów, 
w oparciu o które działają urządzenia elektroniczne. 
Warto zaznaczyć, że prof. Czochralski 
znajdzie się wśród osób, które zostaną 
pokazane na PWG w 2019 r., wzoro-
wanej na przedwojennej wystawie PWK 
w Poznaniu (1929)12. 

dr n. farm. 
JAN MAJEWSKI 

Przewodniczący Sekcji Historii 
Farmacji Oddziału Poznańskiego 

Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego. 

Właściciel apteki „Pod Złotym 
Lwem” w Poznaniu.

1  T. Hałas, „Jan Czochralski (1885-1953) – wielki uczony 
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MUZEUM  
W CIENIU MONASTERU

Od roku 1986 w Kijowie działa słynna apteka – muzeum. Mieści się 
w starym parterowym domu na Padole (ul. Prytysko-Mykilska 7), 
w którym w 1728 r. pochodzący z Niemiec Johann Geiter otworzył 

pierwszą prywatną aptekę w tym mieście. 

TATIANA JAROSIK

ŚWIAT APTEK
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Muzeum w cieniu monasteru

Muzealne zbiory liczą już ponad 3000 
eksponatów rozmieszczonych 
w dwunastu pokojach i ciągle się 
powiększają. W stylowych szafach, 

na półkach i dziewiętnastowiecznych stołach można 
oglądać naczynia apteczne, kryształowe i porcela-
nowe słoje, bańki i buteleczki, wazoniki i puszki, 
dawne opakowania na leki oraz przeróżne przyrządy 
farmaceutyczne – wagi, moździerze, prasy, pigulnice 
i perkolatory. Słoje wypełnione są żmijami i jadowi-
tymi wężami zalanymi alkoholem. Duże wrażenie 
robi zbiór ksiąg, zawierających między innymi stare 
receptury. W piwnicy zaaranżowano pracownię alche-
mika oraz izbę znachorki. Zwiedzający mogą zobaczyć 
starą kasę „National”, wyprodukowaną przed stu laty 
w Ameryce, a także austriacki sejf z 1896 r., w którym 
przechowywano najcenniejsze leki i trucizny.

Do końca XVII wieku w Kijowie nie było aptek. 
Pierwsza, dla celów wojskowych, powstała dzięki 
staraniom księcia Dmitrija Golicyna, który w tej 
sprawie zaapelował do cara Piotra I: „Dla najlep-
szego pożytku żołnierzy w Kijowie koniecznie trzeba 

urządzić aptekę i żeby przy niej był doktor oraz 
aptekarz z wynagrodzeniem, a wynagrodzenie ma 
być 700 rubli rocznie”. Car spełnił prośbę Golicyna 
i 18 lutego 1715 r. wydał dekret, w którym zdecydował 
o utworzeniu w Kijowie apteki, mającej zaspokajać 
potrzeby stacjonujących w tym mieście żołnierzy. 

Po trzynastu latach pochodzący z Niemiec Johann 
Geiter otworzył w Kijowie aptekę, położoną na Padole 
pomiędzy monasterami św. Flora (frołowskim) 
i Pietropawłowskim. Pozwolenie (patent) od cara 
Piotra I otrzymał w roku 1728. Do lat siedemdzie-
siątych XVIII w. była to jedyna prywatna apteka 
w Kijowie. Po nagłej śmierci Johanna Geitera prawo 
prowadzenia apteki na Padole przeszło na wdowę 
– aptekarkę Annę Geiter, która w 1751 r. powierzyła 
ją Georgowi Fridrichowi Bungemu, mężowi Kata-
rzyny Geiter, córki Anny. Bunge pochodzil z Prus 
Wschodnich, a leczenia chorych i przyrządzania 
leków uczył się w Tylży. W aptece sprzedawano 
pigułki, maści i różne mikstury. Oferta obejmowała 
około 960 produktów. Istniały dwa oddzielne reje-
stry preparatów – dla biedoty i dla zamożniejszych 
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mieszkańców miasta. Ceny oraz składniki, z których 
wytwarzano produkty dla obu grup nabywców, 
istotnie się różniły. Na przykład mydło dla biednych 
produkowane było z psiego tłuszczu, a zamożnym 
proponowano te środki higieny osobistej z tłuszczu 
palmowego lub oliwy z oliwek. W aptece Bungego 
sprzedawano też bardzo drogie pigułki, których 
posiadanie było w owych czasach wyznacznikiem 
prestiżu. Tabletka mogła kosztować od trzech do 
dziewięciu rubli, a za niektóre trzeba było zapłacić 
nawet dwieście (dla porównania – na jarmarku za 
trzy ruble można było kupić krowę). 

Po śmierci Anny Geiter w 1779 r. apteka na Padole 
stała się własnością Georga Bungego. Jego długoletnia 
praca została doceniona, o czym świadczy zachowany 
do dziś dokument, dekret Katarzyny II, która nadała 

mu tytuł aptekarza. W 1784 r. Bunge wraz z synami 
„za sumienną pracę dla pożytku ogólnego i sposób 
życia, godny szlachetnego człowieka” został wpisany 
do księgi genealogicznej szlachty guberni kijowskiej.

Dom Bungego w Kijowie był porównywany 
ze słynną Kunstkamerą w Petersburgu, przede 
wszystkim ze względu na zbiór ciekawych ekspo-
natów, z których część spaliła się podczas wielkiego 
pożaru na Padole w 1811 r. Sam budynek też znacznie 
wówczas ucierpiał, ale w krótkim czasie został odbu-
dowany, ponieważ miastu potrzebna była apteka.

Po śmierci Georga Bungego apteka na Padole, 
zgodnie z testamentem z roku 1792, stała się własno-
ścią jego synów – Fryderyka oraz Andrzeja. Fryderyk 
Bunge był nie tylko wykształconym człowiekiem, 
ale i „prowadził się według reguł uczciwości i aptekę 

Muzeum w cieniu monasteru
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Muzeum w cieniu monasteru

Apteki Ukrainy
W CIĄGU ostatnich trzech lat liczba aptek oraz punktów aptecznych na Ukrainie zwiększyła się o 825. Na początku 2018 r. 
funkcjonowało tam prawie 16 200 aptek oraz 4300 punktów aptecznych. Na jedną placówkę przypada średnio około 
2 000 mieszkańców. Pod względem własności apteki i punkty apteczne dzielą się na komunalne oraz prywatne. Na Ukrainie 
istnieje 2 800 aptek komunalnych (45 działa w Kijowie) i tylko w nich można otrzymać leki refundowane. Największa liczba 
aptek oraz aptecznych punktów jest w obwodach: dniepropietrowskim, odeskim, charkowskim oraz lwowskim. Niemal 
8 proc. wszystkich ukraińskich aptek i punktów aptecznych funkcjonuje w Kijowie. Sieci apteczne na ogół obejmują zasię-
giem tylko jeden obwód. Liderem wśród nich jest „Apteka Magnolia” (Zaporoże), do której należy 550 aptek, na drugim 
miejscu znalazła się kijowska sieć „Syrius” (95 aptek), a trzecią pozycję zajmuje charkowska „Gamma” (55 aptek).

utrzymywał w najlepszym stanie”. W kwietniu 1811 r. 
Andrzej przekazał część recepturową oraz labora-
torium apteki na Padole z całym jej wyposażeniem 
swojemu krewnemu – Iwanowi Tecnerowi, który 
wkrótce stał się jej równoprawnym współwłaścicielem. 
Andrzej Bunge i Iwan Tecner pracowali razem tylko 
trzy lata. W 1814 r. Andrzej Bunge zmarł, a apteka 
całkowicie przeszła w ręce Iwana Tecnera, który 
farmacji uczył się w Lipsku.

W1871 r. siedemdziesięcioletnia Elżbieta Tecner, 
prawnuczka Johanna Geitera i wnuczka założyciela 
słynnego kijowskiego rodu Bunge, sprzedała dom 
z lokalem aptecznym na Padole rodzinie Wasilczyko-
wych, asesorowi Konstantynowi i jego żonie Oldze, za 
11 tysięcy srebrnych rubli. 

Zmieniali się właściciele domu poło-
żonego w cieniu prawosławnego mona-
steru i jego przeznaczenie. O przeszłości 
miejsca, które odegrało tak istotna rolę 
w dziejach kijowskiej farmacji, przy-
pominają nie tylko zdjęcia na ścianach 
i pieczołowicie odtworzone wnętrza, ale 
także preparaty sporządzone według 
starych receptur. Można je nabyć 
w zrekonstruowanej izbie ekspedycyjnej 
dawnej apteki Geitera.

Współpraca: Eugeniusz JAROSIK 
Zdjęcia: E&T Jarosik

APTEKA W KIJOWIE

TATIANA JAROSIK 
Członek Fédération Internationale 

des Journalistes et Ecrivains 
du Tourisme, tłumacz języka 
rosyjskiego i ukraińskiego.
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dr  n. farm. JAN MAJEWSKI 

SUBIEKTYWNIE  
O TAJEMNICACH FARMACEUTYCZNYCH

Na pewno (po)lubimy już to baśniowe, 
już całkiem realne „podróże” zanurzone 
„w świecie tajemniczego zawodu farma-
ceuty, a kiedy indziej w sferze specyfików 

ratujących organizm od boleści czy wręcz tajemnic 
ratujących ludzkie życie. Zebrane informacje, bogato 
ilustrowane są «nomen omen» pigułką wiedzy apte-
karskiej, a może trafniej słownikiem” – czytamy 
w słowie wstępnym Jerzego J. Fąfary, wydawcy książki 
„Aptekarskie Silva Rerum, czyli subiektywny słownik 
farmaceutycznych tajemnic”. Rzeczywiście, jest to 
publikacja wyjątkowa, przygotowana rzetelnie, 
z wielką pasją przez Lidię Marię Czyż, wykładowcę 
uniwersyteckiego, historyka farmacji, kolekcjo-
nerkę zabytków aptekarskich, 
autorkę kilkudziesięciu opra-
cowań naukowych i Sylwię Tulik, 
plastyczkę, kolekcjonerkę staroci, 
redaktorkę Podkarpackiego 
Instytutu Książki i Marketingu. 
Dwa temperamenty naukowe, 
dwie osobowości, które – w co 
trudno uwierzyć – w ciągu roku 
opracowały znakomitą publikację 
dla każdego, nie tylko dla miło-
śników Podkarpacia (choć więk-
szość materiałów dotyczy właśnie 
tego regionu). Jednym z walorów 
opracowania jest to, że subiek-
tywny słownik farmaceutycznych 
tajemnic kierowany jest nie tylko 
do historyków farmacji (choć oni 
wyniosą z lektury najwięcej), 
lecz także historyków sztuki, 

filologów, etnologów czy archeologów, którzy na 
pewno wygrzebią sobie niejeden eksponat, powiązany 
z artefaktami kultury medycznej

W porządku alfabetycznym umieszczono 
precyzyjnie zredagowane, świetnie dopracowane 
graficznie teksty-hasła „dla utrwalenia wspomnień 
o ludziach” (na przykład o rodach aptekarskich, 
Baranieckich z Dynowa, Cassinów z Kolbuszowej, 
Tokarzewskich z Kańczugi, o Ignacym Łukasie-
wiczu, Teodorze Torosiewiczu, patriocie, chemiku 
i farmaceucie – wynalazcy szkła oranżowego lub 
wzmianka o Andreasie Sigismundzie Marggrafie 
i Franzu Karlu Achardzie, którzy zrewolucjonizo-
wali produkcję cukru z buraków), „dla zachowania, 

czasami prostych a pomocnych 
sposobów na codzienne dolegli-
wości, dla chichotu młodych, dla 
uśmiechu starszych i dla wzbu-
dzenia ochoty dalszego zgłębiania 
sekretów i tajników farmacji” 
(a sporo tego w książce). W swojej 
książce autorki pomieściły też 
„cudowne wynalazki” (dziewięt-
nastowieczne f luorescencyjne 
szkło uranowe), specyficzne dla 
czarownic „maści do latania” 
lub inne „dopalacze”. Słownik 
zasadniczo koncentruje się na 
XIX i XX wieku, jednak autorki 
sięgają do tradycji starożytnych, 
średniowiecza i okresu wczesno 
nowożytnego (uzupełniając swoje 
rozważania źródłami „z epoki” – 
z zasobów muzealnych).

LIDIA MARIA CZYŻ, SYLWIA TULIK, „APTEKARSKIE 
SILVA RERUM, CZYLI SUBIEKTYWNY SŁOWNIK 
FARMACEUTYCZNYCH TAJEMNIC”, PODKARPACKI 
INSTYTUT KSIĄŻKI I MARKETINGU, RZESZÓW 2018

KSIĄŻKA
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Subiektywnie o tajemnicach farmaceutycznych

Sentymentalnie, z właściwą sobie urodą, czasem 
humorem, zabierają nas „w starożytny” gąszcz gawęd, 
opowieści i tajemnic związanych z apteką, w której 
lekarstwa w dzień czy w nocy przygotowywano „tak 
długo jak [aptekarzowi] się podobało”. Ale w jaki 
sposób?! Pomysłowo zredagowane hasła, dopraco-
wane merytorycznie, okraszone dowcipem, anegdotą 
i ciekawostkami (m.in. z kalendarzy, pamiętników, 
gazet, pocztówek, dzieł sztuki, wspo-
mnień czy powieści). Oczywiście, 
z zainteresowaniem czytamy prze-
pisy na niektóre leki; są stare etykiety, 
rachunki, sporo też informacji 
o wyposażeniu i personelu aptek oraz 
o… pijawkach, złoceniu i srebrzeniu 
pigułek oraz szeroko rozumianych 
„utensyliach”. A wszystko to bardzo 
pięknie podane, w nowoczesnej szacie 
graficznej, zachęcając do lektury całej 
książki lub wybranych fragmentów. 

Z racji moich zainteresowań 
m.in. zwróciłem uwagę na podane 
w pigułce hasło „«Memento mori» 
(lub «Marności świata»)”. W różnym 
okresie wyobrażenia „spraw osta-
tecznych” przedstawiano w mniej 
lub bardziej makabryczno-saty-
ryczno-zbanalizowanym anturażu, 
uciekając przed nieuniknionym. 
A wszelkie przedstawienia śmierci, 
w wiekach średnich i później, 
przest rzega ł y  g rzeszn i ków 
i przypominały wszystkim stanom 
o bezszelestnym upływie czasu. 
Przy okazji, zachowując konwencję 
silva rerum i dbając o lokalny patrio-
tyzm, pragnę przypomnieć obchody 
500-lecia Akademii Lubrańskiego 
w Poznaniu, której absolwentami 
byli między innymi dr Józef Struś 
(1510-1568) – autor sławnego dzieła 
„Nauka o tętnie” („Sphygmicae 
artis libri V”), burmistrz Poznania, 
który zmarł udzielając pomocy w czasie epidemii 
dżumy w Poznaniu i prawie zupełnie zapomniany 
poeta Klemens Janicki (1516-1543), doktor filozofii 
uniwersytetu w Padwie, laureat prestiżowego 
lauru poetyckiego.

To książka dla każdego ciekawego przeszłości nie 
tylko Podkarpacia (jako że w opracowaniu region 
ten osadzony został w szerszym kontekście prze-
strzennym), „gdzie przez cały dziewiętnasty wiek 
i później rozwijała się farmacja i aptekarstwo. Warto 
zwrócić uwagę, jak na przestrzeni lat zmieniał się 
charakter tego zawodu, wystrój i sama organi-
zacja aptek, i pracy w niej (trzy stoły)” – jak pisze 

Jerzy J. Fąfara. To również opowieść o zwyczajach, 
codziennym życiu aptekarzy, sporządzaniu leków, 
przełamywaniu pewnych zabobonów… i zaufaniu oraz 
szacunku pacjentów wobec szefów aptek. Aż się łezka 
w oku kręci. Gratuluję i bardzo polecam tę książkę! 
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Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich 
Aptek (ZAPPA) powstał w marcu 2018 r. 
z Ruchu Aptekarzy Polskich: nieformalnej 
grupy farmaceutów, w ramach której 

w 2015 r. walczyliśmy o ustawę Apteka dla Apte-
karza. Po sukcesie, jakim była „AdA”, sformalizowa-
liśmy naszą organizację, by dalej walczyć o rynek, 
nasze apteki i ich miejsce w systemie ochrony zdrowia. 
I chcemy tę batalię wygrać! Jeśli wykorzystamy 
doświadczenia aptekarzy z krajów UE i zbudujemy 
silną, transparentną organizację, zatrudniającą profe-
sjonalistów walczących o nasze sprawy, nasze szanse 
będą ogromne.

Nikt nie zrobi tego za nas, musimy 
liczyć na siebie!
Racja jest po naszej stronie. Apteki są placówkami 
ochrony zdrowia i muszą działać w oparciu o profe-
sjonalnych, etycznych aptekarzy, stanowiąc element 
systemu ochrony zdrowia. Ponad 70% aptek w UE 
działa w ten sposób i działa dobrze. I dla pacjentów, 
i systemu, i kraju. Po naszej stronie jest również 
europejskie prawo i wyroki Trybunału Sprawiedli-
wości UE!

Sieci nie mają żadnych argumentów poza 
własnym zyskiem. Działają nieetycznie, komercyjnie, 
łamią prawo, w dodatku wyprowadzają swoje zyski 
za granicę, przejmując nieodwracalnie polski rynek 
aptek. Mamy na to garście dowodów.

Dlatego musimy głośno artykułować 
naszą rację. 
Żeby nasz głos był słyszalny, zapraszamy Państwa – 
przystąpcie do nas, jednoczmy siły, działajmy razem. 
ZAPPA jest dla Was, farmaceutów – właścicieli aptek! 
Zrzeszamy aptekarzy z całej Polski, w każdym wieku 
i niezależnie od poglądów.

Działamy pro bono, w pełni transparentnie, 
zatrudniając profesjonalistów w swoich dziadzinach 
– kancelarie prawne, agencje PR, menadżerów itd.

Robimy to, co winno być, a nie zostało zrobione 
20 lat temu. Gdybyśmy wówczas mieli silną repre-
zentację, dziś nie musielibyśmy konkurować 
z nieuczciwymi, łamiącymi prawo i działającymi 
perfidnie sieciami.

Mamy jasno określone cele. Chcemy:
1.  Tworzyć i wdrażać własne propozycje legisla-

cyjne, umacniając profesjonalne, indywidu-
alne aptekarstwo.

2.  Dzięki zatrudnieniu dobrych prawników uruchomić 
działania INSPEKCJI i doprowadzić rynek do 
stanu zgodnego z prawem – 1%, 4 apteki („AdA”), 
bez wywozu, oscylatorów i przekrętów. Chcemy 
pracować uczciwie, na uczciwie działającym rynku, 
bo tylko w takich warunkach możemy konkurować 
jakością, realizując nasze zawodowe cele.

3.  Głosić nasze racje, kształtować świadomość 
polskich pacjentów i decydentów.

4.  Działać biznesowo – jako zintegrowana grupa 
niezależnych podmiotów jesteśmy w stanie 
uzyskać lepsze warunki hurtowe i producenckie, 
niż każdy z osobna. Chcemy w tym celu zatrudnić 
menadżerów, którzy zajmą się negocjacjami dla 
naszych aptek. Mamy też wiele innych pomysłów!

5.  Chcemy się szkolić, doskonalić, żeby wiedzą i jako-
ścią naszej pracy dystansować sieciową konku-
rencję. Jesteśmy profesjonalistami, to nasza 
naturalna przewaga. 

6.  Chcemy się wzajemnie wspierać, integrować, 
wzmacniać poczucie zawodowej wartości. 
Wszyscy w ZAPPA jesteśmy równi i ważni, nie ma 
lepszych i gorszych. Każda apteka aptekarza jest 
wartością, której wspólnie chcemy bronić.  

Nasze dotychczasowe działania 
skierowane były na realizację 
opisanych wyżej celów:
1.  Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych 

dotyczących zmian w Prawie Farmaceutycznym 

ZWIĄZEK APTEKARZY 
PRACODAWCÓW POLSKICH APTEK
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i innych aktach prawnych. Tworzymy własne 
koncepcje, walczymy o ich realizację, chcemy 
i możemy mieć wpływ na naszą rzeczywistość 
(„AdA” jest tego najlepszym świadectwem).

2.  Pod szyldem ZAPPA działamy dopiero od marca 
2018 r., ale nasi prawnicy prześwietlili już 
4 największe sieci pod kątem przekroczeń limitu 
1%. W efekcie już w maju ZAPPA złożył wnioski 
o cofnięcie zezwoleń dla 413 aptek sieci w 15 woje-
wództwach. Sprawy są w toku! 

3.  Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce monitorującą 
przejęcia aptek, dokonujące się po wejściu „AdA”. 
Udokumentowaliśmy ponad 650 przypadków 
naruszenia postanowień „AdA”. Opublikowa-
liśmy je, zgłosiliśmy do WIF i GIF, Ministerstwa 
Zdrowia. Szykujemy kolejne wnioski o cofnięcie 
zezwoleń za te przekroczenia.

4.  Skierowaliśmy do WIF kilkanaście wniosków 
o wszczęcie postępowań wyjaśniających w sprawie 
złamania zakazu reklamy aptek, wszystkie pocho-
dziły ze zgłoszeń naszych Członków.

5.  Walczymy również z aptekami przejętymi przez 
sieci na „słupy”. 

6.  Wyjaśniamy z WIF kwestie wydanych i zreali-
zowanych promes. Będziemy zgłaszać sprzeciw, 
ponieważ dysponujemy ekspertyzami prawnymi 
dowodzącymi, że realizacja promes po zmianie 
przepisów jest niezgodna z prawem.

7.  Współpracujemy w NIA, GIF, WIF, Ministerstwem 
Zdrowia oraz innymi resortami. 

8.  Jesteśmy rozpoznawalni, zapraszani do dyskusji 
o rynku i jego przyszłości. Mamy opinię organi-
zacji działającej sprawnie i bezkompromisowo, 
szerzącej zasady patriotyzmu gospodarczego. 
Istniejemy w mediach, angażujemy się w dzia-
łania PR – piszemy do prasy branżowej i ogólno-
polskiej, byliśmy w radiu i TV, wykorzystujemy 
każdą okazję do zabrania głosu. Mamy własną, 
oficjalną stronę www.aptekarze.org.pl, Fanpage 
na Facebooku „Związek Aptekarzy Pracodawców 
Polskich Aptek”, wewnętrzną zamkniętą Grupę 
na Facebooku, dzięki której jesteśmy w ciągłym 
kontakcie. Jesteśmy też na Tweeterze. 

9.  Posiadamy już 140 aptek, dlatego rozpoczęliśmy dzia-
łania biznesowe, negocjacje z hurtowniami. Planu-
jemy rozwój wspólnej działalności biznesowej. Już 
dziś nasi Członkowie mają możliwość bezpłatnego 
korzystania z ofert zewnętrznych grup zakupowych.

10.  Wszystkie apteki ZAPPA są zgłoszone do pilotażu 
opieki farmaceutycznej, dzięki czemu już w lutym 
2019 r. rozpoczniemy wdrażanie opieki do naszej 
codziennej pracy. Opieka farmaceutyczna to 
nasza ogromna szansa na oderwanie od wize-
runku sprzedawców.

11.  Mamy już za sobą pierwsze szkolenia menadżer-
skie – dzięki współpracy z profesjonalną firmą 
szkoleniową udało nam zorganizować bezpłatne 
szkolenia dla Członków ZAPPA. Kolejne już 
marcu 2019 r. Podczas wyjazdów, poza szkole-
niem, spędzamy wspólnie czas, poznajemy się, 
integrujemy, wymieniamy pomysłami i ładujemy 
baterie. Naprawdę warto!

12.  Na początku 2019 r. ruszy nasza platforma wspoma-
gająca farmaceutów w nabywaniu aptek – chcemy 
kojarzyć ze sobą właścicieli aptek sprzedających 
apteki ze chcącymi je kupić farmaceutami. Farma-
ceuci otrzymają nasze wsparcie prawne, dostaną 
również preferencyjne oferty z hurtowni, być może 
nawet pomoc finansową – pracujemy nad tym. 
Dzięki współpracy z hurtem ta nasza aktywność 
również będzie dla farmaceutów bezpłatna.

13.  Prowadzimy działania w kierunku wspólnego 
oznaczenia naszych aptek znakiem „apteka 
polskiego aptekarza” oraz promocji tego znaku.
Wszystkie nasze działania finansowane są przede 

wszystkim ze składek członkowskich, które ustalamy 
wspólnie. Obecnie składka wynosi 100 zł miesięcznie 
od każdej posiadanej apteki (składkę wlicza się 
w koszt prowadzenia działalności). Wszystkie środki 
kierujemy na realizację naszych statutowych działań. 
Finanse są w pełni transparentne, a dokumentacja 
dostępna „od ręki” na wezwanie każdego Członka 
ZAPPA. Staramy się też o wsparcie firm, którym 
zależy na polskim indywidualnym aptekarstwie.

Szanowni Państwo, razem możemy więcej! 
Dołączcie do nas, jednoczmy siły, działajmy razem! 
W naszych rękach jest jeszcze ok. 6 tysięcy aptek, czyli 
połowa rynku.

Mamy ogromny potencjał i szanse na wygraną! 
Od nas jedynie zależy, czy będziemy w stanie je 
dostrzec i wykorzystać. 
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Chciałoby się rzec: „trzymajcie za nas 
kciuki”, bowiem przed drużyną piłkarską 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekar-
skiej kolejny turniej. Tym razem, w ostatni 

weekend kwietnia, jedziemy do Krakowa, aby zagrać 
w Mistrzostwach Polski Okręgowych Izb Aptekar-
skich w piłce nożnej halowej. Warto jednak podkre-
ślić, że podobnie jak w zeszłym roku zwycięzca 
turnieju jest już poniekąd znany. 

Wzorem zapoczątkowanej w 2018 r. inicjatywy 
„wyzwanie wielkopolskich farmaceutów” i tym 
razem udało się sfinalizować rozmowy z firmami, 
które zdecydowały się na udział w akcji. W tym roku 
firmy Apotex oraz EkaMedica przekażą kolejno 2500 
i 2000 zł na ustalony cel charytatywny. Bardzo dzię-
kujemy osobom, które we wspomnianych firmach 
szybko podjęły decyzje w tej sprawie, za wyrażenie 
zgody na udział w projekcie.

Postanowiliśmy, że całość środków (4500 zł) trafi 
do Fundacji Ludzki Gest założonej przez Jakuba 
Błaszczykowskiego, wybitnego reprezentanta Polski 
w piłce nożne. Mimo że w naszym najbliższym 
otoczeniu znajdują się liczne osoby potrzebujące, 
to wybór okazał się dla nas prosty i związany był 
z kolejnym elementem tegorocznego „wyzwania”. 
Do Fundacji Ludzki Gest zgłosiliśmy się z uprzejmym 
pytaniem i prośbą o możliwość podpisania przez 
Jakuba Błaszczykowskiego koszulki reprezentacyjnej. 
Pomysł spotkał się z ciepłym i bezinteresownym 
przyjęciem, bez choćby słowa o ewentualnym prze-
znaczeniu wspomnianej kwoty. 

Sama koszulka, zgodnie z naszym zamysłem, 
ma być obiektem aukcji, z której środki dodatkowo 
zasilą budżet charytatywny. Jeśli ktoś chciałby 
wesprzeć naszą inicjatywę i wziąć udział w aukcji, 
to prosimy o kontakt telefoniczny z osobami wska-
zanymi w ostatnim akapicie. Jednocześnie chcie-
libyśmy podziękować Pani Prezes Alinie Góreckiej 
za niezmiennie okazywane wsparcie dla naszego 
zespołu i aprobatę towarzyszących drużynie inicjatyw. 
Jesteśmy zwyczajnie dumni z możliwości reprezen-
towania Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
i jak każdego roku starać się będziemy o uzyskanie jak 
najlepszych rezultatów w kolejnych meczach turnieju. 

Może i tym razem uda się nam skończyć zmagania 
na medalowej pozycji, uzupełniając tym samym znaj-
dującą się w siedzibie WOIA kolekcję pucharów. Jak 
zawsze zachęcamy także wszystkich farmaceutów 
lub ich rodziny do udziału we wspólnych treningach. 
Żaden z nas Lewandowski, Błaszczykowski czy 
Boniek. Tu chodzi o zupełnie coś innego, bowiem, 
jak widać, przez sport można też pomagać. Jeśli 
lubisz piłkę i chcesz pozostać aktywny, to śmiało 
dzwoń pod numer telefonu: 781 635 353 (Darek) lub 
504 427 318 (Tomek). 

TZ

Nowe wyzwanie 
wielkopolskich farmaceutów

SPORT

www.hurtap.com.pl



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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