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lipiec-sierpień 2013 r.

Od Prezesa

Koleżanki i Koledzy,

Skończył się już sezon wakacji i urlopów, dni stają się coraz 
krótsze i powoli zbliża się okres jesienny. Końcówka roku zapowiada 
się pracowicie. Czeka nas zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne i dal-
sza walka o utrzymanie zapisów o zakazie reklamy. Prezydium NRA 
wystosowało list otwarty do Pani dr hab. Agnieszki Skowron na temat 
specyficznego pojmowania znaczenia pojęcia opieka farmaceutyczna. 

Na spotkaniu naszego Samorządu z Głównym Inspektorem Far-
maceutycznym – Zofią Ulz oraz inspektorami wojewódzkimi w War-
szawie wystosowano ważny komunikat w którym „w opinii Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego programy lojalnościowe spełniają 
przesłanki reklamy apteki bądź jej działalności”. Jest to dla większo-
ści aptek ważny zapis, ponieważ wskazuje dobry kierunek działań dla 
Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych w celu normalizacji 
rynku. W obronie całkowitego zakazu reklamy aptek i punktów aptecz-
nych Prezes NRA wystosował pismo do Ministra Zdrowia. Powyższe 
materiały znajdziecie Państwo wewnątrz numeru.

Naczelna Izba Aptekarska zgłosiła uwagi do projektu MZ w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej dotyczące aptek szpitalnych i żywienia pozajelitowego. 

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), jest ogólnopolskim 
serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom histo-



Prezes 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

mgr farm. Tomasz Barszcz

ryczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia od 2008 r. W dziale Wiadomości przy-
pominamy Państwu adresy i numery telefonów oddziałów NFZ gdzie 
można uzyskać dane dostępowe. 

Szczepionki i szczepienia stały się ostatnio tematem wielu dys-
kusji. W dziale Nauka dr n farm. Elwira Sieniawska dokonała prze-
glądu literatury dotyczącej ich stosowania i bezpieczeństwa. W dziale 
Historia farmacji mgr farm. Małgorzata Korzeniowska przedstawia 
nam sprawozdanie z XII Sympozjum Historii Farmacji, które odby-
ło się w Ciechanowcu, a dotyczyło tematyki: „Rośliny w farmacji”. 
W dziale Uroczystości i wydarzenia będziemy mieli okazję zapoznać 
się ze sprawozdaniem ze spotkania absolwentów naszej Alma Mater 
rocznika studiującego w latach 1963-1969. Takie  spotkania odbywają 
się już cyklicznie od 20 lat. 

Zapraszam do lektury Biuletynu.

W dniu 20 września o godz. 16.30 zapraszam do uczestnictwa 
w „podwieczorku przystępnie-naukowym” 

p.n. „Lek roślinny w cukrzycy i glukometry”. 
Miejscem będzie „sala wykładowa Warsztatów Kultury” 

przy ul. Grodzkiej 5a, na II piętrze.
         

mgr farm. Zbigniew Rudzki, 
pracownik muz. Apteki-Muzeum PZF „Cefarm - Lublin”
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zawoDoweJ aptekarzY

Gdy podczas prac legislacyjnych w Sejmie nad projektem ustawy 
o refundacji leków przedstawicielom samorządu aptekarskiego (kierowałem 
zespołem Naczelnej Izby Aptekarskiej w czasie posiedzeń komisji zdrowia 
w Sejmie i Senacie) udało się przekonać stronę rządową i posłów do za-
aprobowania przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek, przeciwnicy 
tych regulacji natychmiast zapowiedzieli, że nie spoczną, że poruszą niebo 
i ziemię, żeby ten zakaz zniknął z polskiego porządku prawnego. Codziennie 
jesteśmy świadkami tej swoistej krucjaty przeciwników zakazu reklamy aptek. 
Biorą w niej udział przedsiębiorcy działający na rynku aptek (na ogół niefar-
maceuci) i broniące ich interesy organizacje (między innymi pod szyldem 
reprezentacji pracodawców), różni pseudoeksperci, którzy sprzedają swoje 
poglądy (wszak pecunia non olet) i niektóre media (kryptoreklama, teksty 
sponsorowane, dziennikarze współpracujący z agencjami PR). Organizatorzy 
krucjaty docierają już do polityków. Najwyższy czas, by wszystkie te działania 
bezlitośnie obnażyć, wskazując na prawdziwe intencje i cele tych, których 
ustawa refundacyjna pozbawiła możliwości czerpania ogromnych zysków 
dzięki chaosowi panującemu przez wiele lat na rynku leków finansowanych 
ze środków publicznych.

11 czerwca 2013 roku wystosowałem pismo do ministra 
zdrowia bartosza arłukowicza, w którym wyraziłem zdecydowany 
sprzeciw w związku z tzw. akcją protestacyjną organizatorów Programu 
60+, a w szczególności z ich listem do ministra zdrowia z dnia 20 maja 
2013 r. Podkreśliłem, że w opinii naszego samorządu wystosowanie tego 
listu i prowadzenie wspomnianej akcji w okresie konsultacji społecznych 
nad założeniami do projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych jest przemyślanym działaniem lobbingowym. 
W ocenie samorządu aptekarskiego głównym celem organizatorów 
akcji jest zakwestionowanie przepisów zakazujących reklamy aptek 
i ich działalności, a także zabraniających stosowania jakichkolwiek 

kRUcjata
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form zachęty odnoszących się do produktów leczniczych podlegających 
refundacji ze środków publicznych, w tym programów lojalnościowych.

Organizatorzy akcji obrony Programu 60+ dołączyli do listu 
do ministra Arłukowicza pisma podpisane przez „zdezorientowanych 
starszych pacjentów, którym odbiera się prawo do tańszego leczenia” 
(fragment listu organizatorów Programu 60+). Nie mam wątpliwości, 
że wciąganie chorych ludzi do realizacji określonej strategii bizneso-
wej nie spotka się z akceptacją Ministerstwa Zdrowia. Organizatorzy 
wspomnianej akcji zwrócili się także do farmaceutów w aptekach 
ogólnodostępnych z prośbą o wsparcie i podpis pod listem otwartym 
w obronie Programu 60+. W kontekście wezwań skierowanych do apte-
karzy podkreśliłem, że farmaceuta wykonuje zawód zaufania publicz-
nego i zgodnie z Kodeksem Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej 
„nie reklamuje siebie oraz swoich usług”, „nie uczestniczy w reklamie 
usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub 
dobrymi obyczajami”, a ponadto „unika działalności przyczyniającej się 
do zwiększania konsumpcji produktów leczniczych” (art. 19 Kodeksu 
Etyki). Aptekarz nie może zatem wspierać programów lojalnościowych, 
których prowadzenie sprzeczne jest z obowiązującymi ustawami (art. 
94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i art. 49 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Autorzy wspomnianego listu do ministra zdrowia domagają się 
zmiany przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek (pod pretekstem, 
że przepisy te są „nadinterpretowywane” przez Państwową Inspekcję 
Farmaceutyczną). Samorząd aptekarski jest innego zdania: przepis 
dotyczący zakazu reklamy aptek był i jest jasny, a w konsekwencji nie 
wymaga ani zmian, ani jakichś szczególnie skomplikowanych działań 
interpretacyjnych, stąd też zarzut „nadinterpretacji” tego przepisu budzi 
nie tylko zdumienie, ale i sprzeciw.

27 czerwca 2013 roku podpisałem list otwarty prezydium 
Naczelnej rady aptekarskiej do pani dr hab. agnieszki skowron 
z Collegium Medicum Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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(tekst listu publikujemy poniżej, red.), której nazwisko od pewnego 
czasu pojawia się w kontekście różnych przedsięwzięć podejmowanych 
przez DOZ SA, organizatorów Programu 60+, PKKP Lewiatan i inne 
podmioty kwestionujące przepisy zakazujące reklamy aptek. W ubie-
głym roku Agnieszka Skowron, przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji 
Opieki Farmaceutycznej Polskiego towarzystwa Farmaceutycznego, 
podpisała się pod listem do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, 
w którym można przeczytać między innymi, że z „działania podjęte 
przez spółkę DOZ, wykorzystujące opiekę farmaceutyczną do działań 
marketingowych mających na celu zwiększenie woluminu sprzedaży 
leków oferowanych przez wybrane apteki współpracujące bądź współ-
zależne od spółki DOZ nie mają nic wspólnego z podstawowymi za-
daniami opieki farmaceutycznej”. W liście otwartym Prezydium NRA 
przypominamy dr hab. Agnieszce Skowron między innymi główne tezy 
ubiegłorocznego wystąpienia do ministra zdrowia. Jednocześnie pod-
kreślamy, że nie można wykorzystywać „idei opieki farmaceutycznej 
w działaniach marketingowo-lobbystycznych, godzących w wizerunek 
apteki jako placówki ochrony zdrowia i niezależność farmaceuty jako 
osoby wykonującej zawód zaufania publicznego”. Chciałbym też przy-
toczyć fragment wypowiedzi rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
który niedawno przypomniał nauczycielom akademickim, by zabie-
rając głos w sprawach doniosłych społecznie, kierowali się zasadami 
ujętymi w kodeksie „Dobre praktyki w szkołach wyższych” z 2007 r., 
w tym zasadą bezstronności i obiektywizmu oraz dbałością o dobre 
imię Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Z poważaniem
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr Grzegorz Kucharewicz

Źródło informacji: www.aptekarzpolski.pl
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Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r.

List otwarty

prezYDiUM NaCzeLNeJ raDY aptekarskieJ 
Do paNi Dr Hab. agNieszki skowroN

 

W ostatnich miesiącach nasiliły się działania osób i instytucji, 
które maskując swoje prawdziwe intencje troską o polskiego pacjenta, 
wskazują na obowiązujące przepisy zakazujące reklamy aptek jako 
główne źródło problemów utrudniających „przedsiębiorcom działal-
ność rynkową, a farmaceutom – świadczenie opieki farmaceutycznej” 
(fragment relacji z konferencji prasowej w siedzibie PKPP Lewiatan, 
która pod wymownym tytułem „Wytyczmy jasne granice dla reklamy” 
opublikowana została przez portal www.pulsmedycyny.pl). Kampania 
medialna, konferencje z udziałem ekspertów, tzw. akcja protestacyjna 
organizatorów Programu 60+ i ich list do ministra zdrowia z 20 maja 
2013 roku świadczą o dużej determinacji przeciwników regulacji, które 
wraz z wejściem w życie ustawy o refundacji leków zmierzają do przy-
wrócenia aptekom ich roli i znaczenia jako placówek ochrony zdrowia 
publicznego (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo 
farmaceutyczne).

Nawiązując do wspomnianych wyżej działań, prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej w piśmie do ministra zdrowia z 11 czerwca 2013 roku 
napisał: „(…) pragnę podkreślić, że wykorzystywanie starszych, chorych 
pacjentów do osiągania swoich celów biznesowych, a więc zwiększenia 
sprzedaży w aptekach uczestniczących w Programie 60+, w ocenie 
naszego samorządu jest działaniem niegodziwym, zasługującym na 
społeczne napiętnowanie. Działaniem, którego nie można akceptować, 
jest również nakłanianie farmaceutów zatrudnionych w tych aptekach 
do udziału w kampanii ‹‹przeciwko absurdalnym decyzjom urzędników 
państwowych!›› i ‹‹przeciwko nadinterpretowywaniu przepisu o zakazie 
reklamy!›› (fragment materiału informacyjnego przesyłanego do aptek). 
Używając powyższych sformułowań, organizatorzy akcji zdają się nie 
uznawać ustaleń zawartych w wyrokach niezawisłego sądu, z których 
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wynika jednoznacznie, że stanowisko organów inspekcji farmaceutycz-
nej jest prawidłowe i nie można mówić o nadinterpretacji przepisów”.

szanowna pani!

Od pewnego czasu Pani nazwisko pojawia się regularnie w kon-
tekście różnych przedsięwzięć podejmowanych przez DOZ SA, organi-
zatorów Programu 60+, PKKP Lewiatan i inne podmioty kwestionujące 
przepisy zakazujące reklamy aptek. Przeciwnicy tych regulacji, powo-
łując się na Pani poglądy dotyczące opieki farmaceutycznej, próbują 
wpłynąć na opinię publiczną i polityków zwłaszcza teraz, gdy trwają 
prace nad projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. Uważamy, że odwoływanie się do autorytetu ma w tej 
sytuacji pomóc przeforsować określony projekt lobbystyczny, skryty 
pod fasadą „ważnego interesu społecznego”. Należy ubolewać, że tym 
autorytetem, potraktowanym instrumentalnie przez środowisko bizne-
sowe zainteresowane prowadzeniem programów lojalnościowych w ap-
tekach, jest osoba głęboko zaangażowana w propagowanie i rozwijanie 
opieki farmaceutycznej w Polsce. Samorząd aptekarski ceni Panią za 
upór i konsekwencję w upowszechnianiu idei opieki farmaceutycznej. 
Cenimy Pani dorobek naukowy i publicystyczny w tej dziedzinie. 
Nie możemy się jednak zgodzić na wykorzystywanie Pani autorytetu 
i idei opieki farmaceutycznej w działaniach marketingowo-lobbystycz-
nych, godzących w wizerunek apteki jako placówki ochrony zdrowia 
i niezależność farmaceuty jako osoby wykonującej zawód zaufania 
publicznego. 

Pragniemy przypomnieć, że już przed rokiem Pani udział 
w przedsięwzięciach DOZ SA był przedmiotem dyskusji na spotkaniu 
dziekanów wydziałów farmaceutycznych uniwersytetów medycznych 
w Runowie Krajeńskim. Niektórzy uczestnicy tej konferencji uważali, 
że to tylko epizod. Pomniejszali znaczenie Pani zaangażowania w dzia-
łania spółki DOZ, wykorzystującej ideę opieki farmaceutycznej do 
promocji programów lojalnościowych, które – zgodnie z niedawnymi 
orzeczeniami sądów administracyjnych – uznane zostały za formę 
reklamy działalności apteki. Takich orzeczeń zapadło już ponad 30. 
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Przypomnijmy fragment uzasadnienia wyroku z 25 stycznia 2013 
roku, oddalającego skargę DOZ SA na decyzję Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego z 14 września 2012 roku w przedmiocie nakazu 
zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał jednoznacz-
nie: „Opisane działania skarżącej stanowiły zachętę dla klientów do 
nabywania wyłącznie w aptece objętej Programem oferowanych w tej 
aptece produktów, reklamując tę, a nie inną aptekę. Zachętą tą były 
udzielane w konkretnej aptece rabaty na produkty nierefundowane, 
natomiast środkiem do osiągnięcia celu w postaci zwiększenia sprze-
daży była reklama tylko apteki objętej Programem, w rozumieniu art. 
94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, nazywana przez skarżącą 
programem o charakterze lojalnościowym. Innymi słowy, reklama 
Programu była ściśle powiązana z reklamą konkretnej apteki, którą 
Program obejmował, zachęcając do nabywania wyłącznie w takiej ap-
tece leków nierefundowanych, gdyż tylko w takiej aptece leki te były 
sprzedawane z rabatem”.

Obecnie nikt nie może być obojętny wobec tego, co ustalił nieza-
wisły sąd, a co zgodne jest też ze stanowiskiem Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego, który w piśmie z 21 marca 2012 roku wyjaśnił do-
bitnie: programy lojalnościowe są „formą reklamy działalności aptek, 
gdyż stanowią one zachętę do kupna produktów leczniczych wyłącznie 
we wskazanych aptekach w celu zwiększenia ich obrotów”. W tej sytu-
acji dalsza wspieranie przez Panią działań biznesowych DOZ SA pod 
hasłem propagowania opieki farmaceutycznej uważamy za niestosowne 
i pozostające w rażącej niezgodzie z poglądami wyrażanymi przez 
przedstawicieli najważniejszych środowisk zrzeszających farmaceutów 
w Polsce. W piśmie do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z dnia 
9 lutego 2012 roku podkreślili oni, że „działania podjęte przez spółkę 
DOZ, wykorzystujące opiekę farmaceutyczną do działań marketingo-
wych mających na celu zwiększenie woluminu sprzedaży leków ofe-
rowanych przez wybrane apteki współpracujące bądź współzależne od 
spółki DOZ nie mają nic wspólnego z podstawowymi zadaniami opieki 
farmaceutycznej” (pod pismem do ministra Bartosza Arłukowicza pod-
pisali się między innymi: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, dziekan 
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Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
członek Zespołu ds. Wdrażania Opieki farmaceutycznej do Aptek 
w Polsce; prof. dr hab. Jerzy Pluta, prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego; dr Grzegorz Kucharewicz, prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej; dr n. farm. Agnieszka Skowron, członek 
Zespołu ds. Wdrażania Opieki Farmaceutycznej do Aptek w Polsce, 
przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej PTF). 
Żywimy głęboką nadzieję, że nadal wierna jest Pani poglądom wyra-
żonym w piśmie, pod którym się Pani niedawno podpisała.

szanowna Pani!
 Cele biznesowe przedsiębiorców, którzy nie akceptują przepisów 

dotyczących zakazu reklamy aptek, realizowane są dzięki ogromnym 
środkom finansowym. Ale pieniądze to nie wszystko. Są jeszcze idee, 
wspólnie przez nas obrane kierunki i nadrzędne cele całego środowiska 
farmaceutycznego. Pani autorytet naukowy nie powinien być kojarzony 
z prostym handlowaniem lekami, bezwzględną grą rynkową, w którą 
wciągnięty został również pacjent (ale także Pani!). Nie przystoi – na-
szym zdaniem – udział w tych praktykach osoby, która przygotowuje 
do pracy zawodowej w aptece kolejne roczniki farmaceutów. Nie licuje 
to z powagą piastowanej przez Panią funkcji przewodniczącej Ogólno-
polskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego towarzystwa Farma-
ceutycznego. Dlatego apelujemy, by jednoznacznie odcięła się Pani od 
programu lojalnościowego DOZ SA z opieką farmaceutyczną w tytule.

szanowna Pani!
Samorząd aptekarski za sprawę o ogromnym znaczeniu uznaje 

dalszy rozwój opieki farmaceutycznej w naszym kraju. Potrzebny jest 
dialog o przyszłości farmacji i polskiego aptekarstwa. Dlatego z uwa-
gą zapoznaliśmy się z opracowaniem „Perspektywy rozwoju farmacji 
w Polsce do roku 2030”, przygotowanym przez zespół ekspertów pod 
Pani kierownictwem. Dokument ten był omawiany w czasie posiedzenia 
Prezydium NRA w dniu 11 czerwca 2013 roku. W pełni rozumiemy 
wagę wyzwań stojących przed polską farmacją. Mamy też świadomość 
niesłychanie krótkiego okresu, jaki pozostaje nam na zrealizowanie 
opisanych w tym dokumencie zadań. Zapewniamy, że w trybie pilnym 
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podejmiemy rozmowy w celu wypracowania wspólnego dla naszych 
środowisk (zawodowego i naukowego) stanowiska w odniesieniu do 
opieki farmaceutycznej w Polsce, przy czym za szczególnie owocną 
formę kontaktów uznajemy prace zespołu eksperckiego. Dlatego też 
członkowie Prezydium NRA postanowili zaprosić Panią na swoje po-
siedzenie, podczas którego można będzie ustalić scenariusz dalszych 
wspólnych prac. Jednocześnie pragniemy poinformować, że dziekani 
wydziałów farmaceutycznych uniwersytetów medycznych w Polsce, 
przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej i władz naczelnych Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a także krajowi konsultanci 
w zakresie farmacji aptecznej i szpitalnej podczas spotkania, które 
odbyło się 25 kwietnia 2013 roku we Wrocławiu, w pełni poparli dalsze 
wspólne prace mające na celi doskonalenie funkcjonowania i sprawo-
wania opieki farmaceutycznej w Polsce. 

W imieniu Prezydium 
Naczelnej Rady Aptekarskiej 

dr grzegorz kUCHarewiCz 
Prezes NRA 

dr n. farm. taDeUsz bĄbeLek 
Sekretarz NRA

W dniu 14 lipca 2013 r. zmarła 

ś.p.
mgr farm. Halina Domańska

Wieloletni pracownik PZF Cefarm-Lublin SA

W imieniu członków samorządu aptekarskiego
Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia.

Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie 

mgr farm. Tomasz Barszcz
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4 lipca 2013 r. w pałacu prymasowskim w warszawie odbyło się spo-
tkanie głównego inspektora Farmaceutycznego zofii Ulz i wojewódz-
kich inspektorów farmaceutycznych z przedstawicielami samorządu 
aptekarskiego. Naczelną radę aptekarską reprezentowali: prezes Nra 
dr grzegorz kucharewicz, wiceprezesi Nra dr Marek Jędrzejczak i Mi-
chał pietrzykowski, sekretarz Nra dr tadeusz bąbelek i skarbnik Nra 
krzysztof przystupa, a okręgowe rady aptekarskie - ich prezesi. 

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy prezesa Naczelnej Rady 
Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza poświęcone było problemom 
związanym z przestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu reklamy 
aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności (przepis art. 94a ustawy 
– Prawo farmaceutyczne został wprowadzony w obecnym brzmieniu przez 
ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.). Na ten sam temat przedstawiciele 
Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i samorządu aptekarskiego dys-
kutowali również 1 czerwca 2012 r. w Święcicach koło Warszawy. W ko-
munikacie wystosowanym po tym spotkaniu podkreślono, że „w opinii 
Głównego Inspektora Farmceutycznego programy lojalnościowe spełniają 
przesłanki reklamy apteki bądź jej działalności”. Ponadto wskazano, że 
„wszelkie działania w zakresie nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, noszą-
ce cechy reklamy i mogące skutkować zwiększeniem sprzedaży poprzez 
nakłanianie potencjalnych klientów do zakupów w konkretnych aptekach 
i punktach aptecznych, po wnikliwej i indywidualnej analizie będą kon-
sekwentnie karane na podstawie art. 94a i art. 129b ust. 1 ustawy – Prawo 
farmaceutyczne, zgodnie z kompetencjami wojewódzkich inspektorów 
farmaceutycznych”.

spotkanie prezesóW okręgoWych rad 
aptekarskich z głóWnym inspektorem 

faRmaceUtyczNym I wOjewódzkImI 
INsPektORamI faRmaceUtyczNymI



14 PROBLEMATYKA  PRACY  ZAWODOWEJ  APTEKARZY

Otwierając tegoroczne spotkanie, prezes NRA Grzegorz Kucha-
rewicz powiedział, że do Naczelnej Izby Aptekarskiej i okręgowych izb 
aptekarskich nadal napływają liczne sygnały o działaniach naruszających 
przepisy dotyczące zakazu reklamy aptek. Pisma informujące o tych na-
ruszeniach wysyłane są bezzwłocznie do Głównego Inspektoratu Farma-
ceutycznego i Ministerstwa Zdrowia. Samorząd aptekarski zdecydowanie 
sprzeciwia się wszelkim akcjom promocyjno-reklamowym (programom 
lojalnościowym), wykorzystującym ideę opieki farmaceutycznej do działań 
sprzecznych z obowiązującym prawem. Zgodnie ze stanowiskiem Na-
czelnej Rady Aptekarskiej z 21 listopada 2012 r., „zakaz reklamy dotyczy 
materiałów reklamowych w formie plakatu, gazetki reklamowej, ogłosze-
nia, programu lojalnościowego, napisów umieszczonych wewnątrz lub na 
zewnątrz apteki lub punktu aptecznego, w tym napisów wykorzystujących 
własne nazwy apteki, jeżeli posiadają cech reklamy”. Prezes NRA przy-
pomniał, że przepisy jednoznacznie zabraniają reklamy aptek i punktów 
aptecznych oraz ich działalności, wskazując jednocześnie, że nie stanowi 
reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy tych placówek ochro-
ny zdrowia publicznego. Przepis ten jest jasny i nie wymaga zmian ani 
jakichś szczególnie skomplikowanych działań interpretacyjnych. Prezes 
Grzegorz Kucharewicz wyraził przekonanie, że wojewódzcy inspektorzy 
farmaceutyczni będą podejmowali zdecydowane i skuteczne działania, 
do których zobowiązuje ich art. 94a i art. 129b ustawy z dnia 6 września 
2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia Ulz podkreśliła, że w są-
dach zapadło już około 50 wyroków w sprawach dotyczących naruszenia 
przepisów zakazujących reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia-
łalności. We wszystkich sprawach sądy podzieliły stanowisko Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej. Istotne są orzeczenia, z których wynika, że karę 
pieniężną można nałożyć także wówczas, gdy jeszcze przed wydaniem 
decyzji przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego przedsiębiorca 
zaprzestał prowadzenia reklamy apteki. Główny Inspektor Farmaceutyczny 
Zofia Ulz przypomniała też, że w komunikacie GIF z 8 kwietnia 2013 r., 
dostępnym na stronie internetowej (www.gif.gov.pl), wyjaśniono, czym 
jest opieka farmaceutyczna, o której mowa w art. 2a ust. 1 pkt 7 ustawy 
z dnia 19 kwietnia 2001 r. o izbach aptekarskich. We wspomnianym 
komunikacie Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje: „(…) cechą 
opieki farmaceutycznej jest współpraca pomiędzy farmaceutą, pacjentem 
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i lekarzem w celu zapewnienia odpowiedniej farmakoterapii i powinna 
być świadczona przez każdego farmaceutę. Tymczasem oferowane pro-
gramy lojalnościowe, które zostały zakwestionowane prze wojewódzkich 
inspektorów farmaceutycznych, sprowadzały się do naliczania kolejnych 
punktów za dokonane zakupy i możliwości ich wymiany na nagrody, co 
trudno uznać za opiekę farmaceutyczną, o której mowa w ustawie o izbach 
aptekarskich. (…)”.   

Podczas spotkania w Pałacu Prymasowskim Biuro Prawne Naczelnej 
Izby Aptekarskiej przypomniało, że od początku obowiązywania ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych prezentuje 
stanowisko, zgodnie z którym umieszczanie w nazwie apteki elementów 
reklamujących aptekę lub jej działalność narusza zakaz zawarty w art. 
94a ust. 1 zd. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Prawnicy NIA wskazali 
między innymi, że nazwa apteki, pomimo że swobodnie kształtowana 
przez przedsiębiorcę, nie może prowadzić do naruszenia lub obejścia 
obowiązującego prawa, w tym zakazu reklamowania aptek i ich działal-
ności, zawartego w art. 94a ust. 1 zd. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne. 
Biuro Prawne NIA podniosło, że wydawanie zezwoleń na prowadzenie 
aptek, których nazwy zawierają elementy o charakterze reklamowym, jest 
działaniem naruszającym obowiązujące przepisy prawa, a decyzje admini-
stracyjne (zezwolenia) są dotknięte poważną wadą prawną. Prawnicy NIA 
jednoznacznie zaznaczyli, że w ich opinii kwestia zgodności nazwy apteki 
z obowiązującym prawem musi być rozstrzygnięta na etapie wydawania 
zezwolenia albo na etapie zmiany zezwolenia polegającej na zmianie nazwy 
apteki. Przedstawiciele Głównego Inspektora Farmaceutycznego podzielili 
pogląd, że stosowanie przez podmiot prowadzący funkcjonującą aptekę 
nazwy apteki zawierającej elementy reklamy apteki lub jej działalności 
stanowi naruszenie art. 94a ust. 1 zd. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Podczas spotkania ustalono, że Główny Inspektor Farmaceutycz-
ny i prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wystosują wspólny komunikat 
skierowany do aptekarzy.

 
EUGENIUSZ JAROSIK 

Biuro Prasowe 
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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Warszawa, dn. 19 lipca 2013 r.

koMUNikat
prezesa NaCzeLNeJ raDY aptekarskieJ 

w sprawie listu aptekarzy do Ministra zdrowia 
i ankiety dotyczącej braku dostępności do leków

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej (www.
nia.org.pl) zamieszczony został list aptekarzy do Ministra zdrowia 
bartosza arłukowicza. W związku z szeroko zakrojoną akcją 
propagandową przeciwników przepisów zakazujących reklamy aptek, 
punktów aptecznych i ich działalności wyrażamy sprzeciw wobec 
wszelkich działań zmierzających do zakwestionowania tego zakazu. 
Polskie apteki nie chcą i nie potrzebują reklamy! Pragniemy przedstawić 
Panu Ministrowi stanowisko aptekarzy wobec praktyk godzących 
w wizerunek apteki jako placówki ochrony zdrowia i farmaceuty jako 
osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. Akceptując treść 
listu na stronie internetowej NIA, pokażmy jedność i siłę naszego 
środowiska!

Proszę również o regularne wypełnianie ankiety skierowanej 
do aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych i punktów aptecznych, 
dotyczącej braku dostępności do produktów leczniczych zarejestrowanych 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (ankieta dostępna jest na stronie 
internetowej NIA). Zebrane przez NIA informacje na temat brakujących 
leków są sukcesywnie przekazywane do Ministerstwa Zdrowia 
i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewicz
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List aptekarzY Do MiNistra zDrowia

pan bartosz arŁUkowiCz

Minister zdrowia

szanowny panie Ministrze!

w związku z bardzo silną akcją propagandową zmierzająca 
do podważenia zasadności przepisu ustalającego całkowity zakaz 
reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności Jako 
FarMaCeUta staNowCzo sprzeCiwiaM siĘ JakiM-
koLwiek zMiaNoM DotYCzĄCYM wskazaNego za-
kazU.

Jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zobowią-
zana do troski o dobro pacjenta, znając obowiązujące przepisy prawa, 
uważam, że nie istnieje żadna merytoryczna przesłanka do prowa-
dzenia reklamy aptek i świadczonych przez nie usług.

Jako osoba wykonująca zawód mający na celu ochronę zdrowia 
publicznego nigdy nie zaakceptuję sytuacji, w której potrzebujący 
pomocy pacjent miałby być narażany na oddziaływanie reklamy w tak 
wrażliwej sferze, jaką jest ochrona jego zdrowia i życia. Jako farma-
ceuta udzielam pacjentom pomocy w postaci usług farmaceutycznych 
w placówce ochrony zdrowia. NIE JESTEM HANDLOWCEM I NIE 
PRACUJĘ W PLACÓWCE HANDLOWEJ.

Próby narzucania nam, farmaceutom przez „samarytańskich 
przedsiębiorców”, „wątpliwe autorytety naukowe” i firmy lobbystyczne 
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sposobu wykonywania zawodu uważam za niedopuszczalne, a w niektó-
rych wypadkach wręcz poniżające. STOP ZAKŁAMANIU I FAŁSZY-
WYM SLOGANOM. Apteka to placówka ochrony zdrowia, a jej istota 
to prawidłowo świadczone usługi farmaceutyczne i my – farmaceuci.

Doświadczenia z okresu sprzed wprowadzenia zakazu reklamy 
aptek wskazują, że wszelkie akcje reklamowo-promocyjne nastawione 
były na osiągnięcie maksymalnego zysku przez podmioty je prowadzące 
lub podmioty uczestniczące w takich akcjach. W konsekwencji kreowa-
no nadmierny popyt na usługi farmaceutyczne, w tym na wydawanie 
niektórych kategorii leków. Kampanie te dotyczyły najczęściej leków 
refundowanych ze środków publicznych. Pacjenci pod wpływem re-
klamy korzystali z usług farmaceutycznych w zakresie wykraczającym 
poza ich rzeczywiste potrzeby. Równocześnie niezasadnie obciążany 
był wspólny budżet przeznaczony na finansowanie leków. 

Jeżeli niektórzy przedsiębiorcy nie rozumieją oczywistej prawdy, 
że apteki nie mogą ex definitione być reklamowane, powinni zmienić 
branżę. Nie chcemy, żeby narzucano nam, farmaceutom, praktyki 
rynkowe, których nie można pogodzić z należytym wykonywaniem 
naszego zawodu. Nie mam wątpliwości, że jako lekarz doskonale ro-
zumie Pan moje stanowisko i nie pozwoli, aby w aptece bezwzględna 
komercja zwyciężyła z medycyną. Z pewnością podziela Pan pogląd, 
że aptekę tworzą wykwalifikowani farmaceuci, a nie przedsiębiorca, 
który ją prowadzi.

poLskie apteki Nie CHCĄ i Nie potrzebUJĄ rekLaMY!
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Warszawa, dn. 11 lipca 2013 r.

szanowna pani agNieszka paCHCiarz 
prezes
Narodowego Funduszu zdrowia

W związku z docierającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej 
sygnałami, wskazującymi na nakładanie przez niektóre oddziały Fun-
duszu, na podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne, kar umownych 
z tytułu zamieszczania w zestawieniu kierowanym do NFZ niewłaści-
wych dat, dotyczących recept (wskazanie daty wystawienia recepty 
zamiast daty jej realizacji), uprzejmie proszę Panią Prezes o ponowną 
weryfikację postępowania podległych Pani podmiotów pod kątem 
zgodności z obowiązującymi przepisami.

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 
2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz 
ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 
364) nałożenie kary umownej na aptekarza jest związane z niewyko-
naniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy, polegającym między 
innymi na przedstawieniu przez aptekę danych o obrocie lekami, 
środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem 
faktycznym, na których podstawie oddział wojewódzki Funduszu 
dokonał nienależytej refundacji (§ 8 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia). 
Z brzmienia powyższego przepisu wynika więc jednoznacznie, że 
warunkiem zaliczenia danej czynności do czynności warunkujących 
uznanie jej za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy nie 
jest jedynie błędne przedstawienie danych o obrocie. Przepisy rozpo-
rządzenia wymagają bowiem, aby takie przedstawienie danych, poza 
niezgodnością ze stanem faktycznym, stanowiło podstawę na, której 
oddział wojewódzki Funduszu dokonał nienależnej refundacji.

kary UmoWne nakładane przez  nFz
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Jak wynika z kolei art. 43 ust. l pkt 6 ustawy o refundacji z nie-
należytą refundacją mamy do czynienia dopiero wówczas, gdy zostanie 
stwierdzone, że realizacja recepty nastąpiła z naruszeniem przepisów 
ustawy o refundacji, przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W przypadkach opisanych w korespondencji kierowanej do Pani 
Prezes nie zachodzą sytuacje, w których realizacja recepty nastąpiła 
z naruszeniem przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. 
W opisanych sytuacjach nastąpiło jedynie błędne przekazanie danych, 
polegające na wskazaniu zamiast terminu realizacji recepty terminu 
jej wydania. Błędnie przekazane przez aptekę dane w żadnym miejscu 
nie skutkuje naruszeniem przepisów prawa w zakresie dotyczącym 
prawidłowości realizacji recepty, która pomimo błędu w przekazywaniu 
informacji do Funduszu zrealizowana została w zgodzie z przepisami 
ustawy o refundacji, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz 
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. W przypadkach tych nie 
nastąpił bowiem skutek wskazany w rozporządzeniu, warunkujący 
możliwość nałożenia kary, a polegający na przedstawieniu danych 
niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie oddział 
wojewódzki Funduszu dokonał nienależytej refundacji. brak okre-
ślonego rozporządzeniem skutku uniemożliwia nałożenie kary. od-
mienna interpretacja przepisu powoduje bowiem, że na aptekarzy 
nakładane są kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy nie przewidziane w obowiązujących przepisach w dniu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Za niedopuszczalne Naczelna Izba Aptekarska uważa „rozcią-
ganie” obowiązujących przepisów w zakresie nakładania kar z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na uchybienia nie 
wskazane jednoznacznie jako podlegające karze umownej.
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W związku z powyższym nie mogę się zgodzić z twierdzeniem 
Pani Prezes, zawartym w piśmie z dnia 22 maja 2013 r., że do nałożenia 
kary wynikającej z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogól-
nych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umów 
na realizację recept, wystarczające jest wskazanie przez Fundusz, że 
apteka przekazała do Funduszu dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Uważam, że warunkiem koniecznym jest również spełnienie wy-
nikającego wprost z rozporządzenia wymogu, że przedstawione przez 
aptekę dane, niezgodne ze stanem faktycznym, stanowiły podstawę 
dokonania nienależytej refundacji. Dopiero wypełnienie wszystkich 
elementów normy wskazanej w § 8 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia, może 
stanowić podstawę nałożenia na przedsiębiorcę prowadzącego aptekę 
kary w wysokości określonej w tym przepisie. Fakt, że ustawa o refun-
dacji zobowiązuje aptekę do gromadzenia i przekazywania Funduszowi 
rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji oraz fakt, że 
obowiązek taki został również powtórzony w § 3 ust. l, pkt 2 rozporzą-
dzenia, nie stanowi jeszcze wystarczającej podstawy do nakładania na 
aptekarza kary za każde przekazanie informacji niezgodnej ze stanem 
faktycznym. Dopiero spełnienie dodatkowych warunków wskazanych 
w § 8 ust. 6 rozporządzenia może stanowić podstawę naliczania kar 
przez Fundusz. Zwracam uwagę Pani Prezes, że przepisy rozporzą-
dzenia w sposób bardzo precyzyjny wskazują w jakiej wysokości i za 
jakie uchybienia apteka zobowiązana jest do płacenia kary umownej. 
Ogólny przepis § 8 ust. l, zapowiadający jedynie odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, podlegający kon-
kretyzacji w dalszych przepisach tego paragrafu ust. 2 i 6, z uwagi na 
ogólny charakter oraz brak precyzyjnego wskazania wysokości kary 
za poszczególne uchybienia, nie może stanowić podstawy do wymie-
rzenia kary.

Nakładanie na aptekarzy kar umownych za przekazywanie infor-
macji niezgodnych ze stanem faktycznym z pominięciem wymaganego 
rozporządzeniem wymogu „na których podstawie oddział wojewódzki 
Funduszu, ...dokonał nienależytej refundacji” i wskazywanie jako 
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podstawy prawnej, upoważniającej do nakładania kary umownej w wy-
sokości 2% kwoty refundacji § 8 ust. l rozporządzenia powoduje, że 
wymierzający karę oddział Funduszu działa bez podstawy prawnej oraz 
z przekroczeniem granic przypisanych mu uprawnień.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Prezes o ponow-
ne przeanalizowanie działań podejmowanych przez niektóre oddziały 
Funduszu z uwzględnieniem argumentacji podniesionej przeze mnie 
w niniejszej korespondencji. Z uwagi na mnożące się ostatnio przypadki 
wskazanych powyżej działań uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy 
jako bardzo pilnej.

Z poważaniem
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr Grzegorz Kucharewicz

Warszawa, dn. 26 sierpnia 2013 r.
grzegorz kucharewicz
prezes Naczelnej rady aptekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2013 r., dotyczące nakła-
dania na podmioty prowadzące apteki kar umownych przez niektóre 
oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, proszę przyjąć 
następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 
696. z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą refundacyjną”, który stanowi:

..Apteka w celu realizacji świadczeń objętych umową na realizację 
recept ma obowiązek:

(...) gromadzić i przekazywać Funduszowi rzetelne i zgodne ze 
stanem faktycznym na dzień przekazania, informacje zawarte w treści 



23PROBLEMATYKA  PRACY  ZAWODOWEJ  APTEKARZY

poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medycz-
ne” oraz § 8 ust. l załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na reali-
zację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 364), stanowiącym: „W razie stwierdzenia niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy na realizację recept, będącego 
następstwem okoliczności, za które podmiot prowadzący aptekę ponosi 
odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu (...) nakłada karę 
umowną”, a także w myśl § 6 ust. 2 przedmiotowej umowy: „pod-
miot prowadzący aptekę zobowiązuje się, że apteka będzie uiszczać 
kary umowne naliczane w sposób określony w § 8 OWU, w terminach 
i wysokościach określonych przez Oddział Funduszu”, należy uznać, 
że w przypadku nierzetelnego i niezgodnego ze stanem faktycznym 
przekazania przez aptekę informacji zawartych w treści poszczególnych 
recept, które przedstawiono do refundacji w zestawieniu zbiorczym bę-
dącym podstawą przelewu środków za refundację, nastąpiła nienależyta 
realizacja postanowień umowy. Powyższe było następstwem nieprawi-
dłowego spełnienia obowiązków przez fachowy personel apteki za co 
odpowiedzialność, w wymiarze kary umownej, ponosi strona umowy 
na realizację recept zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Podkreślenia wymaga, że unormowanie art. 43 ust. l pkt 2 usta-
wy refundacyjnej kreujące obowiązek gromadzenia i przekazywania 
przez apteki, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji 
o zrealizowanych receptach na leki refundowane, znajduje swe uza-
sadnienie również w kontekście całego systemu refundacji leków jaki 
ukształtowała ustawa refundacyjna. To właśnie na podstawie danych 
pochodzących ze sprawozdawczości aptecznej dokonywany jest transfer 
środków publicznych pod postacią refundacji. Po stronie Funduszu im-
plikuje więc racjonalne oczekiwanie, że zawartość danych znajdujących 
się w sprawozdawczości aptecznej będzie odwzorowywać autentyczną 
treść naniesioną na recepcie przez lekarza.
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Należyte realizowanie tego obowiązku ma swój zasadniczy wpływ 
na funkcjonowanie kolejnych mechanizmów ustawy refundacyjnej, 
innych niż sam proces przelewu refundacji należy pamiętać, że dane 
pochodzące ze sprawozdawczości aptecznej mają zasadnicze znaczenie 
dla wyliczenia tzw. kwoty zwrotu oraz efektywnego funkcjonowania 
mechanizmów dzielenia ryzyka o których mowa w art. 4 i 11 ustawy 
refundacyjnej powyższe wynika z faktu, iż nie ma alternatywnego źró-
dła wiedzy o liczbie zrealizowanych recept refundowanych w aptekach 
i punktach aptecznych, niż dane pochodzące z komunikatów elektro-
nicznych tych podmiotów. Wyłącznie na informacjach przekazywanych 
w ramach zestawień zbiorczych z aptek publiczny płatnik opiera swą 
wiedzę w zakresie przekroczenia całkowitego budżetu na refundację 
w trakcie realizacji planu finansowego. Ponadto, mechanizm uzależnie-
nia wysokości urzędowej ceny zbytu oraz wysokości marży aptecznej 
od wielkości obrotu produktami refundowanymi, również oparty jest na 
informacjach uzyskiwanych od przedsiębiorców prowadzących apteki.

W kontekście powyższego, a w szczególności z uwagi na fakt, że 
zasadnicze mechanizmy funkcjonowania systemu refundacji opierają 
się na informacjach zgromadzonych i przekazanych przez apteki, uza-
sadnionym jest zabezpieczenie przez ustawodawcę należytej realizacji 
obowiązku sprawozdawczego karą o charakterze procentowym. Kara 
ta oprócz pełnienia funkcji stymulującej względem podmiotu prowa-
dzącego aptekę do sprawozdania danych dokładnie odwzorowujących 
stan faktyczny widniejący na zrealizowanych receptach, ma na celu 
zapewnienie szczelności i stabilizację systemu refundacji.

Przeprowadzone przez oddziały wojewódzkie NFZ postępowania 
kontrolne, dotyczące sprawozdawanych przez apteki danych o obrocie 
lekami w formie zestawień zbiorczych, dowodzą niezgodności tych 
danych ze stanem faktycznym. Oddziały wojewódzkie negatywnie 
oceniają wykonywanie przez apteki postanowień umowy. Ustalenia 
kontroli prowadzą do wniosku, że Fundusz dokonał płatności za recepty, 
których treść jest odmienna od danych o obrocie przekazywanych w po-
staci zestawienia zbiorczego będącego podstawą przelewu środków za 
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refundację. W takim razie nie istnieją w aptekach recepty o treści odpo-
wiadającej danym przekazywanym w zestawieniu o obrocie produktami 
refundowanymi. Stwierdzenie tego faktu tłumaczy uznanie refundacji  
wypłaconej przez Fundusz, jako wypłaconej nienależnie oraz jest pod-
stawą do nałożenia kary umownej wynoszącej do 2% kwoty refundacji. 
Dotyczy to również błędów polegających na nieprawidłowym przekazy-
waniu m.in. daty realizacji recepty, spowodowanych nieprawidłowym 
funkcjonowaniem systemu ewidencji sprzedaży obsługującego apteki. 
Oddziały wojewódzkie nie uwzględniały takich wyjaśnień ponieważ 
apteki po usunięciu wadliwości systemu informatycznego, zamiast 
z własnej inicjatywy dokonać korekt do zamknięcia okresów rozlicze-
niowych, występowały z wnioskiem o otwarcie okresu refundacyjnego 
dopiero w wyniku zakończonych przez oddział wojewódzki czynności 
kontrolnych. Zgodnie z ogólnymi warunkami umów na realizację recept, 
nie ma to wpływu na wysokość nałożonej kary umownej.

Należy również dodać, że prawodawca w § 8 ust. 1 i 7 załącznika 
nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przewi-
dział dwie możliwości, aby zaistnienie nieprawidłowości w sprawoz-
dawczości aptecznej nie determinowało obowiązku nałożenia kary 
umownej. Powyższa sytuacja zachodzi w przypadku złożenia przez 
aptekę korekty w trybie określonym w art. 45 ust. 1 i 2 ustawy refunda-
cyjnej, z wyjątkiem korekt składanych w czasie kontroli lub w wyniku 
kontroli. W przypadku terminowej realizacji powyższego uprawnienia 
Fundusz nie nakłada kary umownej. Następną przesłanką do odstąpie-
nia od nałożenia kary umownej jest stwierdzenie, że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy nastąpiło w następstwie okoliczności, 
za które podmiot prowadzący aptekę nie ponosi odpowiedzialności.

Z poważaniem
Wiesława Anna Kłos

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych
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Warszawa, dn. 6 sierpnia 2013 r.

szanowny pan 
CezarY rzeMek 
podsekretarz stanu Ministerstwa zdrowia

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie uwag 
do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
Naczelna Izba Aptekarska zgłasza następujące uwagi:

– w Załączniku nr 5 „Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku 
innych świadczeń ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji”, 
w lp. 4, w kolumnie 5:

a) w części odnoszącej się do „Wymagań formalnych” punktowi 2) 
»apteka szpitalna” proponuje się nadać następujące brzmienie:

„2) apteka szpitalna z pracownią żywienia pozajelitowego 
zgodną z farmaceutycznymi standardami sporządzania 
mieszanin do żywienia pozajelitowego – polskie towarzy-
stwo Farmaceutyczne.”

Uzasadnienie:
Użycie sformułowania „apteka szpitalna” jest zbyt ogólnikowe. 

Jedynie apteka szpitalna posiadająca pracownię żywienia pozajelitowe-
go, zgodną z farmaceutycznymi standardami sporządzania mieszanin 
do żywienia pozajelitowego – Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 
jest w stanie zapewnić warunki niezbędne do przygotowania surow-

UWagi do projektU rozporządzenia mz
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej



27PROBLEMATYKA  PRACY  ZAWODOWEJ  APTEKARZY

ców, potrzebnych do sporządzenia diet, niezbędnych do prawidłowej 
realizacji procedury żywienia pozajelitowego.

b) w części odnoszącej się do „Pozostałych wymagań” punktowi 
4) „dostarczanie preparatów, sprzętu niezbędnych środków opa-
trunkowych do domu pacjenta;” proponuje się nadać brzmienie:

„4) dostarczanie preparatów lub gotowych diet dożylnych 
przemysłowych lub dożylnych diet przygotowywanych 
w pracowni żywienia w aptece szpitalnej, sprzętu i nie-
zbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta;”

Uzasadnienie:
Obecny zapis jest bardzo ogólnikowy, a w konsekwencji promuje 

ośrodki, które wysyłają do domu pacjenta jedynie surowce, bez usługi 
farmaceutycznej w zakresie przygotowania diety. Nie motywuje on 
podmiotów odpowiedzialnych za sporządzanie preparatów do żywienia 
pozajelitowego do zorganizowania prawidłowej pracowni żywieniowej 
w aptece szpitalnej, a co za tym idzie skutkuje wykonywaniem świad-
czenia żywienia pozajelitowego w warunkach domowych w pełnym 
zakresie.

W związku z powyższym konieczne jest wskazanie jednoznacznie 
w rozporządzeniu, że do domu pacjenta muszą być dostarczane diety 
dożylne, które zostały przygotowywane w specjalnych warunkach, 
jakie zapewnia pracownia żywienia pozajelitowego w aptece szpitalnej.

Z wyrazami szacunku
dr Marek Jędrzejczak

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
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wiaDoMoŚCi

z posiedzenia okręgoWej rady aptekarskiej 
w lUBlINIe 

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie w dniu  
08 lipca 2013 r. rozpatrzono wnioski dotyczące prawa wykonywania 
zawodu, wpisania oraz skreślenia z listy członków LOIA oraz stwierdze-
nia rękojmi należytego prowadzenia apteki. Wydano opinie dotyczące 
otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki przez:
• Wojciecha Kwietnia w Zamościu, Aleje Jana Pawła II 19,
• Vital Centrum Bis sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim, ul. 

Wyszyńskiego 18/21,
• Apteki MEDICUS Sp. z o.o. w Krasnymstawie, ul. Cicha 4,
• Zbigniewa Ejnika w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4,
• Jeronimo Martines Drogerie i Farmacja sp. z o.o. w Radzyniu 

Podlaskim, ul. Lubelska 3A,
• mgr farm. Janinę Paradowską w Kamieniu, ul. Diamentowa 8

Podczas posiedzenia Rady dyskutowano o  łamaniu zapisów ustawy 
dotyczącej zakazu reklamy aptek. Prezes Tomasz Barszcz przedstawił 
informację spotkania prezesów okręgowych rad aptekarskich z Głów-
nym Inspektorem Farmaceutycznym i Wojewódzkimi Inspektorami 
Farmaceutycznymi, które miało miejsce w Warszawie.

red.
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 LipieC 2013 r.
03.07. – odbyło się spotkanie kierowników aptek ogólnodostępnych 

z terenu Delegatury Lublin z udziałem przedstawicieli Lubel-
skiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, poświęcone omówieniu 
problemów związanych z realizacją recept.

03.07. – Prezes Rady mgr farm. tomasz barszcz i V-ce Prezes Rady mgr 
farm. krzysztof przystupa uczestniczyli w spotkaniu prezesów 
okręgowych rad aptekarskich. Spotkanie dotyczyło omówienia 
spraw, które powinny być poruszane podczas rozmów z przed-
stawicielami Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w dniu 
04.07.2013 r.

04.07. – odbyło się spotkanie prezesów okręgowych rad aptekarskich 
z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i Wojewódzkimi 
Inspektorami Farmaceutycznymi. Naszą Izbę reprezentowali – 
prezes i V-ce prezes rady. Głównym tematem rozmów było 
omówienie problemów związanych z przestrzeganiem zakazu 
reklamy aptek.

05.07. – odbyło się posiedzenie Komisji ds. prawa wykonywania za-
wodu i rękojmi. W posiedzeniu udział wzięli: dr n. farm. tomasz 
baj – przewodniczący, dr n. farm. alicja Doraczyńska -szopa 
– członek. Komisja zaopiniowała 16 wniosków i przeprowadziła 
rozmowy z 5 kandydatami  Komisja pozytywnie zaopiniowała 
wszystkich kandydatów na kierowników aptek.

08.07. – odbyło się posiedzenie Rady, w trakcie którego rozpatrzono:
7– wniosków o skreślenie z listy członków LOIA, 
2– wnioski o wpisanie na listę członków LOIA,
16– wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia 

apteki,
1 – wniosek w sprawie pełnienia funkcji kierownika hurtowni 

farmaceutycznej,

kaLeNDariUM 
praC prezesa oraz CzŁoNkÓw 

okrĘgoweJ raDY aptekarskieJ w  LUbLiNie
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Przygotowała
mgr Anna Knieć 

Dyrektor Biura LOIA

6 – wniosków o wydanie opinii w sprawie otrzymania zezwolenia 
na prowadzenie apteki,

1 – wniosek o  wydanie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia 
na prowadzenie apteki,

1 – wniosek o zwolnienie z płatności zaległej składki członkow-
skiej.

Msza św. za zmarłych farmaceutów i wykładowców 
Akademii Medycznej odbędzie się 6 października 2013 r. 

o godz. 12.00 w Kościele nad Jeziorem Białym.

Zapraszamy wszystkich, którym jest droga pamięć o Zmarłych.

Komitet Organizacyjny

  sierpieŃ  2013 r.

12.08. – odbyło się posiedzenie Prezydium  Rady, w trakcie którego 
rozpatrzono:
3 – wnioski o wpisanie na listę członków LOIA,
7 – wniosków o wydanie opinii w sprawie otrzymania zezwolenia 

na prowadzenie apteki,
1 – wniosek o wydanie opinii w sprawie otrzymania zezwolenia 

na prowadzenie apteki,
1 – wniosek o  wydanie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia 

na prowadzenie apteki,
1 – wniosek o przedłużenie okresu szkoleniowego.

31.08. – odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. „Geriatria 
– opieka farmaceutyczna”. Za uczestnictwo w konferencji moż-
na było uzyskać 6 twardych i 2 pkt miękkie.
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komunikat dla aptek

   Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że recepty na 
drukach, których dwie pierwsze cyfry numeru identyfikującego 
receptę, stanowią „01”, mogły być wystawiane do dnia 31 
marca 2013 r. a realizowane w terminie, liczonym od dnia 
wystawienia, zależnym od rodzaju leków na niej przepisanych (§ 17 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie 
recept lekarskich; Dz. U. z 2012 r., poz. 260).

   W związku z powyższym, tylko ceny leków wysławionych na 
receptach z prefixem 02, podlegają refundacji przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia
Dorota Blechar

Lublin, dn. 2 sierpnia 2013 r.
szanowny pan 
tomasz barszcz 
prezes
Lubelskiej okręgowej izby aptekarskiej

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że nas 
stronie Oddziału został umieszczony komunikat przypominający o pod-
leganiu refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia tylko cen leków 
wystawionych na receptach z prefixem 02, którego treść przekazuję 
w załączeniu.

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia
Dorota Blechar

RecePty z PRefIxem 02
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Szanowni Państwo!
Mieszkańcy województwa lubelskiego

Serdecznie zachęcam wszystkie osoby dorosłe z terenu woje-
wództwa  lubelskiego do założenia indywidualnego konta w Zintegro-
wanym Informatorze Pacjenta (ZIP).

Konto w ZIP to łatwy, szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do 
ważnych informacji o Państwa leczeniu.

Aby mieć wgląd w informacje o swoim leczeniu począwszy od 
2008 roku wystarczy  zarejestrować się w systemie ZIP.

Można to zrobić poprzez stronę internetową zip.nfz.gov.pl lub 
można zgłosić się osobiście do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ w celu rejestracji i otrzymania loginu i hasła.

Zapraszam Państwa do tut. Oddziału z dowodem osobistym lub 
paszportem. Pracownicy Oddziału udzielą Państwu wszystkich infor-
macji związanych z obsługą ZIP.

Czekamy na Państwa w  Oddziale i Delegaturach:

20-124 Lublin, ul.Szkolna 16, tel. 81 53 10 527
20-137 Lublin, ul.Koryznowej 2d, tel. 81 53 10 683
22-100 Chełm, ul.Ceramiczna 1, tel. 82 56 22 250
21-500 Biała Podlaska, ul.Warszawska 12c, tel. 83 34 49 327; 83 34 49 314
22-400 Zamość, ul.Partyzantów 3, tel. 84 67 76 414, 84 67 76 415

Dyrektor
Lubelskiego OW NFZ

Krzysztof Tuczapski

zintegroWany inFormator pacjenta

Źródło informacji: http://www.nfz-lublin.pl/
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Informacja Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 września 2013 w związ-
ku z wejściem w życie od dnia 1 września br. nowych regulacji w za-
kresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania leków. 

Uprzejmie przypominam, że od 1 września 2013 r. mogą poja-
wić się w lecznictwie leki, których ulotki dla pacjenta i charakterysty-
ki produktu leczniczego będą oznaczone symbolem czarnego odwró-
conego trójkąta.

Dodatkowe monitorowanie to procedura wprowadzona przepisa-
mi Dyrektywy 84/2010/WE. Dotyczy ona produktów leczniczych, któ-
rych profil bezpieczeństwa jest szczególnie wnikliwie oceniany. Obej-
muje przede wszystkim leki od niedawna stosowane. Nie oznacza to, 
że są to leki, których używanie obarczone jest większym ryzykiem. 
W procedurze dopuszczania do obrotu dane na ich temat oceniane 
były według obowiązujących przepisów i standardów naukowych, 
jednakże ze względu na krótki okres obserwacji wiedza o tych le-
kach jest niepełna. Dodatkowe monitorowanie ma na celu zwiększe-
nie skuteczności systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakote-
rapii i szybsze niż dotychczas zgromadzenie pełnej wiedzy o leku. 
W ulotce i charakterystyce produktu leczniczego każdego leku dodat-
kowo monitorowanego, obok symbolu czarnego odwróconego trójką-
ta znajduje się apel o zgłaszanie działań niepożądanych związanych 
z jego stosowaniem. Standardowy okres takiej obserwacji to 5 lat. 
Pełna wiedza o leku służy pacjentowi i pomaga podejmować decy-
zje terapeutyczne lekarzowi sprawującemu nad nim opiekę. Cho-
ry ma prawo znać potencjalne zagrożenia jakie mogą towarzy-
szyć terapii, a gdy takie wystąpią umieć powiązać je z lekiem. Po-
zwala to w wielu przypadkach na ograniczenie ryzyka i zapo-

monitoroWanie bezpieczeństWa 

stOsOwaNIa leków
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bieżenie niekorzystnym reakcjom na dany produkt leczniczy. 
Lista leków dodatkowo monitorowanych dostępna jest pod adre-
sem: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Other/2013/04/WC500142453.pdf

Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

/–/ Grzegorz Cessak

Źródło informacji:
http://www.urpl.gov.pl/article/informacja-prezesa-urzedu-z-dnia-2-wrzesnia-2013-w-
zwiazku-z-wejsciem-w-zycie-od-dnia-1-wrzesnia-br-nowych-regulacji-w-zakresie-
monitorowania-bezpiecz

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w wieku 92 lat odeszła od nas

ś.p.
mgr farm. krystyna Hapońska

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 sierpnia 2013 r.
w kaplicy na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

W imieniu członków samorządu aptekarskiego
Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia.

Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie 

mgr farm. Tomasz Barszcz
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NaUka

W kwietniu 2013 r. obchodzony był pod patronatem Światowej 
Organizacji Zdrowia Ósmy Europejski Tydzień Szczepień. W tym 
roku promowało go hasło: Chroń swój świat – zaszczep się! Głównym 
celem tego przedsięwzięcia było propagowanie szczepień jako najsku-
teczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, ze 
szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, do których trudno dotrzeć 
oraz osób, które z różnych przyczyn sprzeciwiają się idei szczepień. 

W polskim kalendarzu szczepień mamy wpisane dwanaście 
bezpłatnych szczepień obowiązkowych. Istnieje jednak problem 
z dostępnością do nowych szczepionek. Polska jest ostatnim krajem, 
który używa szczepionki pełnokomórkowej przeciwko krztuścowi. 
Szczepionki bezkomórkowe są bardziej zaawansowane technologicz-
nie, co oznacza m.in. zmniejszenie ryzyka niepożądanych odczynów 
poszczepiennych. Nie ma również w polskim kalendarzu szczepień 
powszechnego szczepienia przeciw pneumokokom – te szczepienia są 
wprowadzone praktycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

W pierwszym półroczu życia, dziecko można szczepić preparata-
mi pojedynczymi i skojarzonymi. Obecnie ok. 60 proc. polskich rodzin 
kupuje pełnopłatne szczepionki wysoko skojarzone (5 lub 6 w 1) [1]. 

 Pięcioskładnikowa szczepionka chroni dzieci przed pięcioma 
chorobami: błonicą, krztuścem, tężcem, zapaleniem wątroby typu B 
i grypą wywołaną wirusem typu B. Szczepionka sześcioskładnikowa 
zabezpiecza dodatkowo przed polio. Do najczęstszych reakcji po-
szczepiennych należą odczyny miejscowe (zaczerwienienie, bolesność 

szczePIONkI I szczePIeNIa

dr n farm. Elwira Sieniawska
Katedra i Zakład Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny w Lublini
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i obrzęk w miejscu szczepienia) oraz ogólne w postaci podwyższonej 
temperatury ciała. Rzadziej występują drgawki gorączkowe, długotrwa-
ły płacz, objawy neurologiczne w postaci ostrej encefalopatii. Ostatnio 
zwraca się uwagę na możliwość pojawienia się epizodów hipotonicz-
no-hiporeaktywnych (HHE – Hypotonic-Hyporesponsive Episode) 
charakteryzujących się: – hipotonią lub wiotkością, – obniżeniem lub 
zniesieniem reakcji – bladością lub zasinieniem skóry. Na te działania 
niepożądane narażone są zwłaszcza dzieci z grup ryzyka, takich jak: 

• uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN),
• alergia wielonarządowa (wziewna, pokarmowa, skórna),
• nawracające infekcje układu oddechowego i niedobory im-

munologiczne,
• niepożądane odczyny poszczepienne (NOP),
• przewlekłe zapalenie wątroby B i C.

Dla dzieci z grupy ryzyka zalecane są szczepionki skojarzone. 
Większość autorów publikacji na temat szczepień jest zdania, że szcze-
pionki skojarzone i/lub podawane równocześnie nie mają ujemnego 
wpływu na stan odporności, jak również występowanie odczynów 
poszczepiennych. Czasami zmiana szczepionki o podobnym składzie 
na szczepionkę produkowaną przez inne laboratoria pozwala uniknąć 
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych [2].

 Istnieje szereg badań potwierdzających skuteczność i bez-
pieczeństwo szczepionek poliwalentnych. Palmu i wsp. potwierdzili 
iż skuteczność 10-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciwko 
pneumokokom w profilaktyce inwazyjnej choroby pneumokokowej 
u dzieci jest duża bez względu na zastosowany u niemowląt schemat 
szczepienia [3]. Sun i wsp. stwierdzili, że szczepionka DTPa-IPV-Hib 
u niemowląt nie wiązała się ze zwiększeniem ryzyka padaczki w pierw-
szych latach życia. W dniu podania pierwszej i drugiej dawki DTPa-
-IPV-Hib (3. i 5. mż.) zaobserwowano częstsze występowanie drgawek 
gorączkowych, ale bezwzględne ryzyko było bardzo małe (mniej niż 
1 przypadek na 25 000 zaszczepionych niemowląt) [4]. Zastosowanie 
u zdrowych dzieci w ramach podstawowej serii szczepień (w 3., 4. i 5. 
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mż.) sześciowalentnej szczepionki skojarzonej DTaP-IPV-Hib-HBV, 
zawierającej bezkomórkowy komponent krztuścowy było co najmniej 
tak samo bezpieczne jak podanie równocześnie w różne miejsca dwóch 
szczepionek: szczepionki skojarzonej DTaP-IPV-Hib-HBV oraz rekom-
binowanej szczepionki przeciwko WZW typu B. Trzy dawki szczepionki 
sześciowalentnej umożliwiały uzyskanie ochronnego miana swoistych 
przeciwciał u 94–100% (w zależności od rodzaju antygenu) zaszcze-
pionych niemowląt [5]. 

 Dr n. med. Aneta Nitsch-Osuch z Katedry Medycyny Rodzinnej 
UW podkreśla rolę szczepionek w profilaktyce grypy. Zaprzecza ona, iż 
po zaszczepianiu się można zachorować na grypę, ponieważ dostępne 
w Polsce szczepionki rekomendowane do szczepień masowych zawie-
rają  rozszczepiony winion albo wybrane elementy wirusa, a więc są 
to szczepionki inaktywowane. Objawy występujące po szczepieniu są 
raczej wynikiem łagodnego odczynu poszczepiennego, bądź świadczą, 
iż w trakcie szczepienia pacjent pozostawał w okresie wylęgania się 
choroby przebiegającej z objawami grypopodobnymi. Do najważ-
niejszych korzyści wynikających ze szczepień przeciw grypie należą 
zmniejszenie: częstości hospitalizacji i zgonów, zwłaszcza osób z grup 
ryzyka, częstości występowania związanych z grypą chorób układu od-
dechowego, częstości występowania powikłań pogrypowych, częstości 
występowania zaostrzeń chorób już istniejących, liczby porad lekarskich 
osób z wszystkich grup wiekowych, częstości występowania zapalenia 
ucha środkowego u dzieci, absencji chorobowych u dorosłych, absencji 
chorobowych u dorosłych z powodu opieki nad chorym dzieckiem, wy-
korzystywania zasobów ochrony zdrowia, w tym zużycia antybiotyków 
w przypadku powikłań pogrypowych [10]. 

  Niezależną ocenę bezpieczeństwa szczepień prowadzi powoła-
ny przez WHO w 1999 roku Światowy Komitet Doradczy ds. Bezpie-
czeństwa Szczepień (Global Advisory Committee on Vaccine Safety 
– GACVS). Ocenia on bezpieczeństwo szczepień w jak najszerszym 
zakresie, od podstaw naukowych poprzez epidemiologię. Brane są pod 
uwagę wszystkie aspekty bezpieczeństwa, w zakresie ogólnoświatowym 
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oraz uwzględniające interesy narodowe. Powołana do tego grupa eks-
pertów skupia pracowników naukowych, administracji państwowych 
oraz przemysłu. Są nimi epidemiolodzy, immunolodzy, pediatrzy, spe-
cjaliści z zakresu chorób zakaźnych i zdrowia publicznego oraz badań 
nad lekami i ich bezpieczeństwem. Dwa razy w roku GACVS dokonuje 
oceny publikacji oraz innych informacji dotyczących bezpośrednich 
lub odległych skutków stosowanych szczepionek, które publikowane 
są w Weekly Epidemiological Report, WHO [11].

 Analiza pozycji literaturowych dotyczących pytania czy szcze-
pionki wywołują choroby autoimmunizacyjne wykazała, że nie ma 
dowodów na to aby szczepienia powodowały alergie, stwardnienie 
rozsiane, cukrzycę typu 1, przewlekłe zapalenie stawów, zespół nerczy-
cowy. GACVS analizowało doniesienia, które w większości pojawiły 
się w latach 2000-2002 dotyczące związku pomiędzy występowaniem 
białaczki limfocytarnej u osób szczepionych przeciwko wzw typu B. 
Doniesienia te na podstawie metaanalizy i innych badań nie znajdują 
jak dotąd żadnego potwierdzenia [11]. 

Na zakończenie warto przypomnieć, że szczepionki to również 
profilaktyka na wakacyjnych wojażach. Sezon wakacyjny jest na 
półmetku, planując wyjazd za granicę należy rozważyć wcześniejsze 
szczepienia. Jest to szczególnie ważne przy wyjazdach zagranicznych, 
ponieważ niektóre choroby występują endemicznie tylko na pewnych 
obszarach. Przed wyjazdem szczegółowe informacje można zasięgnąć 
w punktach szczepień działających przy stacjach sanitarno-epidemio-
logicznych.

Literatura:

 [1] Med expres. http://www.medexpress.pl/pacjent/zaszczep-sie/?utm_
source=INIS&utm_medium=email&utm_campaign=Kto+dzi%C5%9B+zmieni
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Historia FarMaCJi

Ciechanowiec, niewielkie miasteczko na Podlasiu, związane 
z postacią najważniejszego polskiego przyrodnika i fitoterapeuty doby 
Oświecenia ks. Krzysztofa Jana Kluka (1739-1796), w tym roku gościł 
blisko 50 uczestników już dwudziestego drugiego spotkania historyków 
farmacji. W Sympozjum brali udział goście z Polski oraz z zagranicy: 
Niemiec, Rumunii i Litwy (Białorusini nadesłali tylko swe materiały).

Gospodarzem Sympozjum odbywającego się w tym roku pod ha-
słem Rośliny w Farmacji byli: Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzyszto-
fa Kluka w Ciechanowcu i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Sekcja 
Historii Farmacji – Poznań. Szczególny wysiłek i serce w organizację 
Sympozjum oraz w przygotowanie materiałów konferencyjnych włożył 
przewodniczący Sekcji Historii Farmacji PTFarm dr n. farm. Jan Ma-
jewski. W skład Komitetu Naukowego pod przewodnictwem prof. dr 
hab. n. farm. Ireny Matławskiej (UM Poznań) weszli: prof. dr hab. n. 
farm. Michał H. Umbreit (UM Poznań), dr n. farm. Katarzyna Hanisz 
(UM Łódź), dr n. farm. Jan Majewski (aptekarz, Poznań), dr n. farm. 
Andrzej Wróbel (UM Lublin), mgr Dorota Łapiak (Ciechanowiec). 
Komitet Organizacyjny w składzie: mgr farm. Lidia Maria Czyż, mgr 
Stanisław Kryński, mgr farm. Konstancja Majewska pracował pod 
przewodnictwem dr. n. farm. Jana Majewskiego.

W niedzielę 28 kwietnia uczestnicy Sympozjum mieli możliwość 
zwiedzania Muzeum Rolnictwa znajdującego się na terenie pałacowo-
-parkowym z połowy XIX wieku i obejmującego działy: Etnograficzny, 

XXii sympozjum Historii Farmacji 

„rośliny w farmacji”
Ciechanowiec, 27 kwietnia – 2 maja 2013
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Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego –Skansen, Techniki 
Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwie-
rząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich oraz Muzeum Weterynarii. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziła ekspozycja tradycje zielarskie, 
dzięki której mogliśmy przenieść się w czasy człowieka pierwotnego, 
wstąpić do chałupy wiejskiej zielarki – czarownicy, schować w zaciszu 
celi średniowiecznego mnicha, zobaczyć doświadczenia alchemika, 
a na końcu znaleźć się w aptece z lat 50. ubiegłego wieku. Na zewnątrz 
znajduje się Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego stworzony 
na podstawie Dykcjonarza roślinnego ks. Krzysztofa Kluka. Ogród 
obejmuje ponad 680 gatunków ziół, oraz ekspozycję roślin pszczołom 
użytecznych. Ponadto, uczestnicy mieli możliwość m.in. samodziel-
nej obsługi młyna wodnego oraz podziwiania pisanek (ponad tysiąc 
eksponatów) z całego świata. Po Muzeum oprowadzał nas pełen pasji 
ogrodnik, zielarz i pszczelarz, uczestnik Sympozjum Historii Farmacji 
w Sanoku – mgr Piotr Kiersnowski. 

Po południu, w zabytkowym kościele na terenie skansenu, odpra-
wiona została msza święta w intencji farmaceutów. Po mszy dr Piotr 
Górski (Niemcy) wygłosił wierszem !!! wykład pt. Dekalog dokonań 
ks. K. Kluka (1739-1796) jako przyrodnika. 

Tego samego dnia na terenie Muzeum odbywał się Jarmark Św. 
Wojciecha połączony z Festynem Leśnym. Na zwiedzających czekały 
pokazy sokolnictwa, obróbki drewna, produkcji strzechy oraz liczne 
kramy, a na nich regionalne jadło i rękodzieło ludowe. Niestety, z po-
wodu deszczu i przenikliwego zimna, największym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko ze skarpetami i cieplejszą odzieżą. 

Wieczorem odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zespo-
łu Sekcji Historii Farmacji PTFarm, na którym dokonano podsumowa-
nia trzyletniego okresu działalności ustępującego Zarządu – udzielając 
mu absolutorium, wybrano nowe władze na, tym razem już, czteroletnią 
kadencję, omówiono najbliższe przedsięwzięcia, zdecydowano, że ko-
lejne Sympozjum Historii Farmacji odbędzie się w Kołobrzegu i będzie 
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dobrą okazją do złożenia najlepszych życzeń i podziękowań za dotych-
czasową pracę na rzecz historii farmacji/aptekarstwa przyszłorocznej, 
dostojnej Jubilatce, dr n. farm. Jadwidze Brzezińskiej. 

skład zarządu zespołu sekcji Historii Farmacji  
na kadencję 2013–2017: 

przewodnicząca: 
– mgr farm. Lidia Czyż (Rzeszów)

wiceprzewodniczący: 
– dr hab. zbigniew bela, prof. UJ (Kraków)
– dr n. farm. andrzej wróbel (UM Lublin), czwarta kadencja 

na tym stanowisku, gratulujemy!

sekretarz:
– dr n. farm. Lucyna samborska (Dębica) 

członkowie:
– dr hab. iwona arabas, prof. paN (Warszawa)
– dr n. farm. katarzyna Hanisz (UM Łódź) 
– mgr farm. Maria pająk (Opole)
– mgr farm. barbara Uniejewska (Bielsko Biała)
– mgr farm. Jerzy waliszewski (Stargard) 
 

Na wniosek mgr. farm. Bartłomieja Wodyńskiego (Bydgoszcz) 
nowo wybrany Zarząd zobowiązał się zwrócić do Zarządu Głównego 
PTFarm. z prośbą o przyznanie doktorowi Janowi Majewskiemu funk-
cji Honorowego Przewodniczącego Zespołu Sekcji Historii Farmacji. 
Na dzień dzisiejszy ZG PTFarm. funkcję tę zatwierdził – serdecznie 
gratulujemy! 

Po dniu pełnym wrażeń uczestnicy Sympozjum udali się na spo-
czynek do wchodzących w skład skansenu, oryginalnych chat krytych 
strzechą, ale wyremontowanych i nowocześnie zaadaptowanych na 
pokoje gościnne.
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29 kwietnia o godzinie 10.00 wszystkich uczestników i gości 
XXII Sympozjum Historii Farmacji powitała mgr Dorota Łapik – Dy-
rektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 
a następnie dr n. farm. Jan Majewski jako przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego dokonał uroczystego otwarcia. 

Wykład inauguracyjny pt. Nauczanie farmakognozji na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w latach 1783-2012 wygłosiła dr n. farm. Lucyna 
Samborska (Dębica). Prelegentka ciekawie opowiadała profesorze 
pierwszej w Polsce Katedry Farmacji i Materii Medycznej Szkoły 
Głównej Koronnej/Akademii Krakowskiej Janie Szasterze, o naucza-

niu materii medycznej 
przez Józefa Sawi-
czewskiego i farma-
kognozji m. in. przez 
Floriana Sawiczew-
skiego. O bardzo 
wysokim poziomie 
nauczania tego przed-
miotu w ośrodku kra-
kowskim świadczyć 
może fakt, że Ignacy 
Łukasiewicz nie zdał 
egzaminu z farmako-

gnozji, co uniemożliwiło mu uzyskanie dyplomu, a zaległości uzupełnił 
na Uniwersytecie w Wiedniu.

Program Sympozjum obejmował 5 sesji referatowych. Zgłoszono 
36 referatów, z czego wygłoszono 33. Zgodnie z tematem przewodnim 
Sympozjum, 22 referaty dotyczyły roślin jako źródła leku lub trucizny, 
ziołolecznictwa w ujęciu historycznym, etnobotanicznym lub arty-
stycznym. iwona arabas (Warszawa) opowiadała o burzliwych losach 
siemiatyckiej – wielkiej i cennej kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej. 
Kolekcja została zakupiona przez cara Aleksandra I do Gabinetu Historii 
Naturalnej Uniwersytetu Moskiewskiego. Jej część spłonęła w czasie 

Dr n. farm. Lucyna Samborska w trakcie wykładu 
inauguracyjnego. Fot. Małgorzata Korzeniowska



44 HISTORIA  FARMACJI

pożaru w Moskwie 
w 1812 r., część zo-
stała wywieziona. 
ewa pirożnikow 
(Białystok) niezwy-
kle barwnie przedsta-
wiła wyniki swoich 
prac etnobotanicz-
nych z terenu Podla-
sia. Zaprezentowała 
wiele roślin dziko 
rosnących i wykorzy-
stywanych przez na-
dal praktykujące baby 
– zielarki w medycy-
nie ludowej, w magii 

leczniczej i ochronnej. Aspekt etnobotaniczny pojawił się również 
w wystąpieniu grażyny kucharskiej (Poznań), która opowiadała 
o roślinach synantropijnych, od najdawniejszych czasów towarzyszą-
cych człowiekowi jako pokarm, leki lub środki magiczne. Ich związek 
z człowiekiem znalazł swoje odbicie w językach słowiańskich, przede 
wszystkim w przysłowiach ludowych. gabriela Vlasceanu (Rumunia) 
opowiedziała o historii walki z bólem i zapaleniem oraz o naturalnych 
salicylanach np. korze wierzby. Ponadto obdarowała uczestników Sym-

pozjum ziołowymi 
preparatami leczni-
czymi i kosmetycz-
nymi produkowanymi 
w zakładach HOFI-
GAL. Małgorzata 
korzeniowska (Lu-
blin), zainspirowana 
pomysłem mgr. farm. 
Edwarda Stanka (Po-

Wystąpienie przewodniczącego Sekcji Historii Farmacji 
PTFarm, a jednocześnie przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego tegorocznego Sympozjum – dr n. farm. Jana 
Majewskiego. Sesji referatowej przewodniczą prof. dr n. farm. 

Gabriela Vlasceanu oraz dr n. med. Piotr Górski. 

Fot. Artur Warchala

Sala obrad. Fot. Artur Warchala
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niatowa), opowie-
działa o historii lecze-
nia cukrzycy, omó-
wiła rośliny stosowa-
ne tradycyjnie oraz 
wskazała na rośliny 
egzotyczne, mało 
znane, wykazujące 
w badaniach działa-
nie hipoglikemiczne. 
Przedmiotem wystą-
pienia klausa kocha 
(Niemcy) była Verbe-

na officinalis, roślina z bogatą tradycją stosowania w celach leczniczych 
i obrzędach magicznych, a dziś przeżywająca swój renesans w Szwaj-
carii, Niemczech i stosowana w schorzeniach dróg oddechowych oraz 
jako środek moczopędny, łagodnie uspokajający, pomocny przy skąpej 
laktacji. O wykorzystaniu leków roślinnych w weterynarii zarówno  
w aspekcie historycznym jak i współczesnym, zwracając uwagę na 
bezpieczeństwo dla konsumentów produktów pochodzenia zwierzęce-
go opowiadał wojciech Cybulski (Puławy). Roślinne testy ciążowe, 
których historia sięga czasów starożytnego Egiptu i wpływ hormonów 
zawartych w moczu kobiet ciężarnych na wzrost różnych gatunków 
roślin były myślami przewodnimi niezwykle ciekawego wystąpienia 
Joanny Nieznanowskiej (Szczecin).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prace o roślinach alkalo-
idowych. stanisław pic (Poznań) zaciekawił uczestników informacjami 
o historii wykorzystania konopi, o wykorzystaniu ich w leczeniu nowo-
tworów i chorób neurodegeneracyjnych, a także o kontrowersjach zwią-
zanych z ich stosowaniem w nielegalnych (?) celach. Rośliny piękne 
i niebezpieczne (tojad mocny, szczwół plamisty, mak lekarski, diabelska 
pietruszka) stały się przedmiotem interesującego wystąpienia Marii 
pająk (Opole). Małgorzata korzeniowska przedstawiła przygotowane 

Dr n. farm. Andrzej Wróbel w trakcie wystąpienia 
o znanych i mniej znanych roślinach w herbarzu Marcina 

z Urzędowa. Fot. Artur Warchala
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wespół z andrzejem 
wróblem (Lublin) 
biograficzne powią-
zania Agathy Christie 
z farmacją, zwróciła 
uwagę na rośliny (na-
parstnica, fasola kala-
barska) lub substancje 
roślinne (strychni-
na, strofantyna, sko-
polamina, taksyna, 
akonityna i wiele in-
nych) pojawiające się 
jako narzędzie mordu 

w powieściach królowej kryminału. Justyna Makowska-wąs (Kra-
ków) podała garść ciekawych informacji o korze chinowej, jednym  
z najważniejszych surowców w farmacji XVIII i XIX w. oraz o zgro-
madzonych w zbiorach Katedry Farmakognozji UJ egzemplarzach 
kory chinowej w naczyniach szklanych i na kartonowych tablicach, 
oraz kolekcji piśmiennictwa dotyczącego tego surowca. Lidia Maria 
Czyż (Rzeszów), bazując na Urzędowym Spisie Leków oraz Polskich 
Farmakopeach, opowiadała o bardzo silnie działających surowcach 
naturalnych w praktyce aptecznej 1944-2004. Zaś elżbieta zwolińska 
(Rzeszów) mówiła o przepisach prawnych z lat 1918-2004 dotyczących 
leków o właściwościach trucizn. Konstancja Majewska (Poznań) zwró-
ciła uwagę na zastosowanie roślin w homeopatii oraz na skuteczność 
takich terapii. 

Kilka z referatów dotyczyło piśmiennictwa poświęconego rośli-
nom leczniczym. aleksander Drygas (Gdańsk), bazując na Zielniku 
Syreniusza, zaprezentował krótką charakterystykę wybranych roślin 
leczniczych, których nazwy pojawiły się w Taksie Gdańskiej z 1668 r. 
andrzej wróbel, który wespół ze swoją magistrantką pauliną Cygan 
oraz Małgorzatą korzeniowską (Lublin) przygotował swoje donie-

Mgr farm. Małgorzata Korzeniowska opowiada o historii 
leczenia cukrzycy i roli roślin w łagodzeniu objawów tej 

choroby. Obradom przewodniczą prof. dr hab.  
n. farm. Irena Matławska (po prawej) oraz mgr farm. Barbara 

Skrok (po lewej). Fot. Artur Warchala
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sienie, zainteresował słuchaczy znanymi i mniej znanymi roślinami 
leczniczymi z Herbarza Polskiego Marcina z Urzędowa z roku 1595. 
Prelegent przypomniał postać wybitnego polskiego lekarza i botanika 
Marcina z Urzędowa oraz przedstawił jego najważniejsze dzieło: liczący 
prawie 500 stron Herbarz Polski. Mówca ciekawie zaprezentował wy-
brane z zielnika rośliny, zwracając uwagę na archaiczną nomenklaturę 
surowców np. świni chleb lub na takież poglądy: spożycie większego 
korzonka storczyka czyni rodzenie synów a mnieyszy dziewek. piotr 
górski (Niemcy) referował o Farmakopei Wirtemberskiej oraz o jej roli 
w recepturze i terapii Jana Andrzeja Szastera (1741/46-1793). Jerzy wa-
liszewski (Stargard Szczeciński) opowiadał o znalezionych w archiwum 
stargardzkim 12 kartkach z receptami z 1669 r. Autor podjął się niełatwej 
analizy leków przepisywanych przez osiemnastowiecznego lekarza. 

Ponadto wygłoszono 6 prac biograficznych. irena Matławska 
(Poznań) przedstawiła sylwetkę i osiągnięcia profesora Stanisława Bier-
nackiego (1875-1931) organizatora i pierwszego kierownika Katedry Far-
makognozji w Poznaniu. Z kolei o twórcy łódzkiej szkoły farmakognozji, 
profesorze Janie Muszyńskim, opowiadała katarzyna Hanisz (Łódź). 
tauras Mekas (Litwa) przedstawił niełatwe losy i sylwetkę doktora far-
macji Czesława Bańkowskiego (1896-1978), pracownika Katedry Bota-
niki Farmaceutycznej we Wrocławiu i założyciela Koła Przyjaźni Litwy. 
barbara skrok (Niemcy) opowiedziała oraz zaprezentowała swój film 
(z pięknymi efektami wizualnym i muzycznymi) o Hieronimie Bocku 
(1498-1554) – lekarzu, pastorze i autorze Nowej Książki Zielarskiej.  
O Emmie Ihrer – aktywistce działającej na rzecz emancypacji kobiet 
i przeciw niesprawiedliwości społecznej pod koniec XIX w. w Rzeszy 
Niemieckiej i jej związkach z aptekarstwem opowiadał w swym drugim 
wystąpieniu piotr górski (Niemcy).

Dwie wygłoszone prace dotyczyły lokalnego aptekarstwa. O dzie-
jach aptek w Ciechanowcu do roku 1989 opowiadał zenon wolniak 
(Białystok), natomiast Norbert tomaszewski (Ciechanowiec) przed-
stawił problemy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku w świetle 
dokumentów archiwalnych (1945-1951). Do tematyki lokalnej wpisuje 
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się również bardzo 
ciekawe i pełne hu-
moru wystąpienie 
stefana rostafiń-
skiego (Białystok), 
k tóry przedstawił 
swoje osobiste oko-
liczności kontaktów 
z Muzeum Rolnictwa  
w Ciechanowcu, oraz 
o więzi jaka łączy 
Muzeum i farmaceu-
tów, a trwa bez mała 
pół wieku. 

Ustępujący Prezes Sekcji Historii PTFarm. Jan Majewski 
(Poznań) w swoim wystąpieniu podzielił się swoimi wspomnieniami 
z Sympozjów Historii Farmacji w latach 2006-2012. 

Po zakończeniu części referatowej dr n. farm. Andrzej Wróbel 
w niezwykle kunsztowny sposób dokonał podsumowania Sympozjum, 
podzielił się swoimi opiniami i refleksjami dotyczącymi poszczególnych 
referatów, oraz nie szczędził miłych słów podziękowań, złożonych 
szczególnie głównemu organizatorowi Sympozjum – dr. n. farm. Janowi 
Majewskiemu. Panowie Doktorzy Wróbel i Majewski wspólnie dzięko-
wali wszystkim Uczestnikom, Zacnym Gościom, zwłaszcza przyjacio-
łom z Niemiec, Rumunii Litwy oraz złożyli wyrazy szacunku na ręce 
obecnych i tych, którzy już wcześniej wyjechali, dzięki którym uznano 
XXII Sympozjum Historii Farmacji w Ciechanowcu za bardzo udane. 

Poza częścią naukową uczestnicy Sympozjum wzięli również 
udział w spotkaniu z prof. zbigniewem wójcikiem, autorem wydanej 
przez Muzeum Rolnictwa książki pt. Ksiądz Jan Krzysztof Kluk – pisarz 
i uczony, odwiedzili Drohiczyn nad Bugiem, Siemiatycze, Grabarkę 
oraz „Ziołowy Zakątek” w Korycinach.

Panowie Doktorzy Andrzej Wróbel oraz Jan Majewski 
przygotowują się do podsumowania XXII Sympozjum Historii 

Farmacji. Fot. Artur Warchala
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Wszyscy zostali obdarowani pięknie wydanymi książkami, 
a wśród nich pełną humoru publikacją Leszka Mazana Po driakiew do 
apteki, monografią Jadwigi Brzezińskiej Problemy Farmaceutyczne 
w Kołobrzegu do 1945 r. oraz albumami: Karykatury Ludzi Poznania 
Tytusa Byczkowskiego, oraz Apteka pod Boską Opatrznością w Żywcu 
autorstwa Bożeny Urbanek.

 Do zobaczenia na XXIII Sympozjum Historii Farmacji w Ko-
szalinie.

mgr farm. Małgorzata Korzeniowska
Zakład Historii Nauk Medycznych

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 



Uczestnicy Sympozjum podczas zwiedzania Zielonego Zakątka w Korycinach.  

Fot. Małgorzata Korzeniowska
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UroCzYstoŚCi i wYDarzeNia

W dniach 8-9 czerwca 2013 r. w hotelu Focus w Lublinie odbyło 
się spotkanie absolwentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, którzy studiowali w latach 1963-1968. Na 
spotkanie przybyło 46 osób, w tym 28 absolwentów. Nie trzeba było 
nikogo przekonywać, że należy przyjechać... Nasze spotkania trwają 
nieprzerwanie od 20 lat. Na każde następne czekamy z utęsknieniem.

Okolicznościo-
we przemówienie wy-
głasza już standardo-
wo kolega z naszego 
roku – Bronek Mucha. 
Potrafi on oddać kli-
mat naszych spotkań 
– wspomnienia, sympa-
tię, więź, która nas łą-
czy, tęsknotę, a przede 
wszystkim chęć prze-
bywania razem choć 
raz w roku. Oto ono:

Kochani! 
45 lat po zakończeniu studiów i 50 lat od ich rozpoczęcia moje 

wystąpienie nie może być krótkie. Pragnę, aby było miłe i ciekawe 
dla każdego. Bardzo serdecznie witam koleżanki i kolegów z lat stu-
diów oraz naszych najbliższych, którzy uczestniczą w tym spotkaniu. 
Tworzymy dziś jedną wielką aptekarska rodzinę, która nazywa się: 
„farmaceuci – absolwenci 1968”.

Pragnę w swoim wystąpieniu przypomnieć czasy sprzed 50 lat 
– wtedy rozpoczynaliśmy studia, i czasy sprzed 45 lat – kiedy je koń-
czyliśmy. 

Ważnych jest kilka tych chWil...

Fot. 1. Przemówienie okolicznościowe 
wygłasza Bronek Mucha.



51HISTORIA FARMACJI

Cieszę się, że tu 
i teraz mogę przeby-
wać wśród swoich 
serdecznych przyja-
ciół – koleżanek i ko-
legów z lat studiów. 
W człowieku budzi 
się naturalna chęć, po-
wrotu do środowisk, 
w których wzrastał, 
spędzał młode lata.

To właśnie dla-
tego spotkamy się 
tu dzisiaj już po raz 
dziewiąty. Przyby-

wamy na apel naszych miłych koleżanek: Barbary Mart-Rejdak oraz 
Jolanty Czerskiej-Radeckiej. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Je-
steście wspaniałe. Kochamy Was. Dziękujemy za organizację dzisiej-
szego spotkania i prosimy o ich kontynuowanie!

To uroczysta i wzruszająca chwila. Wasza tak liczna obecność, 
tu i teraz, świadczy o naszej przyjaźni, o przywiązaniu do naszej 
uczelni, do poznanych tu ludzi, do lat młodości tu spędzonych. Każdy 
z nas ma zachowane w pamięci różne wydarzenia związane z okresem 
studiów. Wspominamy akademik, stołówkę, imieniny koleżanki lub 
kolegi, naszych profesorów, asystentów prowadzących ćwiczenia... 

Pamiętam Cię, koleżanko z pierwszego roku studiów. Poznawa-
liśmy się na pierwszych ćwiczeniach i wykładach. Ubierałaś się w bia-
łą bluzeczkę z długim rękawem, granatową spódniczkę, taką do kolan, 
a włosy miałaś splecione w warkocz. Ja miałem granatowy, maturalny 
garnitur, białą nonajronową koszulę i krawat na gumce.

Wszystko to tworzyło swoistą egzotykę życia studenckiego, ale 
nie stanowiło o jego istocie. Najważniejsze bowiem było to, że tutaj 
było miejsce naszej nauki, tutaj stawaliśmy się powoli profesjonalny-
mi farmaceutami.

Fot. 2. Przemówienia Bronka słuchamy z uwagą. 
Od lewej Teresa Szprengier-Juszkiewicz, Basia Mart-Rejdak 

i Jola Czerska-Radecka (z mężami).
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Studia na wydziale farmacji mają swoją specyfikę. To czter-
dzieści godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć, częste kolokwia, 
sprawdziany i zaliczenia. Zawsze i wszędzie wymagano od nas zdy-
scyplinowania, systematyczności i dokładności. Studia zmieniły nasze 
charaktery, sprawiły, że staliśmy się sumienni, dokładni i estetyczni, 
tacy „po prostu aptekarze”. Czas spędzony na studiach niewątpliwie 
zaważył na naszym późniejszym życiu...

Dziś, po 45 latach przepracowanych głównie w aptekach, może-
my być z siebie dumni. Niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, poda-
jąc mu potrzebny lek, udzielając fachowych informacji i porad.

Nagrodą za naszą pracę był uśmiech zdrowego już dziecka, sło-
wa podzięki ludzi starszych, słowa szacunku wyrażany przez urzędy 
i instytucje.

45 lat od zakończenia studiów i 50 lat od ich rozpoczęcia to bar-
dzo długi okres. Tak wiele się zmieniło. Nastąpił nowy wiek – XXI, 
zmienił się ustrój państwa, zmieniła się nazwa naszej uczelni – była 
Akademia Medyczna a jest Uniwersytet Medyczny. Zmieniliśmy się 
my sami. Przybyło nam siwych włosów, trochę zmarszczek, pogorszył 
się wzrok i słuch...

Fot. 3. Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego 45 lat od ukończenia studiów.
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Każdy z nas w swoim życiu doznał wielu dobrych i trudnych 
chwil. Cytuję słowa piosenki: „bo w życiu, jak w dziecięcym śnie, raz 
bywa dobrze, raz bywa źle”. Nie zawsze się wszystko bilansuje. 

Dziś większość z nas, mimo wieku emerytalnego, nadal pracuje. 
Bywa, że i nasze dzieci również są farmaceutami, choć są też history-
kami sztuki, lingwistami, prawnikami, lekarzami. Kilka osób obroniło 
doktorat. Dwaj bracia, synowie naszej koleżanki są profesorami me-
dycyny naszej uczelni. Nasze dzieci mają już swoje rodziny, własne 
domy i pracują na odpowiedzialnych stanowiskach. Naszą wielką ra-
dością są wnuki. Obyśmy mogli przebywać z nimi jak najdłużej. 

Czas po sześćdziesiątce znacznie przyspiesza. Dni mijają niepo-
strzeżenie, rok mija zanim się zdążymy zorientować. Większość z nas 
brała udział w poprzednich spotkaniach, tym bardziej cieszymy się że 
nadal jest nas tak dużo.

Ze szczególnym wzruszeniem pragnę wspomnieć dziś tych na-
szych kolegów i koleżanki, którzy odeszli na zawsze... Teresa Błęd-
kowska-Góreczna, Helena Jarmoszewicz, Krzysztof Kosmala, Alicja 
Kruszewska, Elżbieta Kudlicka, Tadeusz Liśkiewicz, Marian Mikita, 
Elżbieta Ozimek-Bialkozawicz, Władysław Palider, Elżbieta Sam-
kowska, Izabela Słoma-Wrona, Jadwiga Sulowska-Szydłowska

Wspominam również naszych drogich nauczycieli – profesorów 
naszego wydziału, którzy przekazując nam swoją wiedzę, pomogli 
nam w uzyskaniu upragnionego tytułu magistra farmacji. 

Proszę o chwilę zadumy i ciszy. 
W pierwszych dniach marca tego roku odszedł nasz wspaniały 

kolega Marian Mikita. Pięć lat temu był tu z nami... Wyrazy szczere-
go współczucia składam naszej koleżance Barbarze – żonie Mariana. 
Wiem, że mimo zimowej złej pogody Mariana odprowadziło w ostat-
niej drodze sporo członków naszej aptekarskiej rodziny.

Pamiętaj, że gdy Twój zegar wybije ostatnią godzinę, w ostatniej 
twojej drodze po ubitym gościńcu oprócz najbliższej rodziny, kolegów 
i sąsiadów będą również uczestniczyć z wiązanką kwiatów i modlitwą 
na ustach członkowie naszej wspaniałej aptekarskiej rodziny. Takie jest 
nasze koleżeństwo, taka jest nasza przyjaźń, taka jest nasza kultura.
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Koleżanki i Koledzy,
pragnę, aby to spotkanie przyniosło każdemu z nas wiele osobi-

stej radości i satysfakcji, dobrych wspomnień. Aby ożywiło najlepsze 
uczucia i było budującym przeżyciem. Przeglądając prasę, przeczy-
tałem wywiad ze znanym i bardzo lubianym aktorem Romanem Kło-
sowskim. Pan Roman powiedział: „Miałem i mam nadal szczęśliwe 
życie. Przeżyłem 84 lata, 58 lat w związku małżeńskim z żoną Kry-
styną, która jest moim najlepszym przyjacielem. Ciągle pracuję i chcę 
nadal pracować. Ciągle czekam na telefon z propozycją najciekawszej 
roli w moim życiu”. 

Bierzmy przykład z pana Romana. Pracujmy i czekajmy na do-
bre wiadomości od naszych najbliższych. Pamiętajmy, że każdy ju-
trzejszy dzień może być bardzo radosnym dniem naszego życia.

Spotykamy się tu dziś 45 lat po zakończeniu studiów i 50 lat od 
ich rozpoczęcia. Nasze życie wkroczyło w okres jesieni, tak pięknej 
jak złociste nawłocie zwane także mimozami... O nich śpiewał nieza-
pomniany, wspaniały polski wokalista Czesław Niemen... 

Fot. 4. Zdjęcie pożegnalne przed hotelem Focus.
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Z genialną poezją śpiewaną związane jest też nazwisko innego 
genialnego artysty – Marka Grechuty: 

Ważne są tylko te dni, 
których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy.

I tym optymistycznym akcentem pragnę swoje wystąpienie za-
kończyć... Dziękuję bardzo za uwagę.

Po przemówieniu Bronka Muchy nasza koleżanka z roku – pro-
fesor Teresa Szprengier-Juszkiewicz – prowadziła wywiad z każdym 
z nas. Chcieliśmy wiedzieć o sobie jak najwięcej: jaką mamy pracę, 
ile wnucząt, co się zmieniło od ostatniego spotkania itp. Ciekawe były 
„pytania dodatkowe”, np. co inni zapamiętali z życia studenckiego py-
tanej osoby. Ja na przykład dowiedziałam się, jakim przeżyciem dla 
moich koleżanek był mój wyjazd do Paryża w czasie studiów – był to 
czas, kiedy wyjazdy za granicę były niezwykłą rzadkością.

Podczas spotkania nie zabrakło melodii z naszych studenckich 
lat: przeboje Elvisa Presleya, Franka Sinatry, Czesława Niemena i in. 
Tańczyliśmy, jak 50 lat temu! Nie czuliśmy wcale zmęczenia! 

W niedzielę 9 czerwca w kościele p.w. Niepokalanego Serca Ma-
ryi i św. Franciszka z Asyżu o godz.11.30 została odprawiona msza św. 
dziękczynno-błagalna w naszej intencji, a także w intencji tych kolegów, 
którzy już odeszli do wieczności. Po mszy św. przed kościołem można 
było kupić na pamiątkę pierniczki lub krówki w ślicznych kolorowych 
pudełeczkach.

Wróciliśmy jeszcze do „Focusa” – tak trudno się było rozstać. 
W przyszłym roku planujemy wspólne tygodniowe wczasy nad morzem. 
Mamy sobie jeszcze wiele do powiedzenia...

    mgr farm. Jolanta Czerska-Radecka
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