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PROBLEMATYKA  PRACY
ZAWODOWEJ  APTEKARZY

Lublin,  styczeñ 2009 r.

Nowy Rok zawsze niesie nowe nadzieje. Magiczne
przekroczenie daty 1 stycznia sprawia, ¿e choæby pod-
�wiadomie liczymy na to, ¿e spe³ni¹ siê nasze marze-
nia zarówno te ciche, skrzêtnie skrywane jak i te,
o których g³o�no mówimy. W przypadku naszych dzia-
³añ samorz¹dowych trudno jednak spodziewaæ siê dia-
metralnej zmiany, gdy¿ sprawy o które walczymy nie
zale¿¹ od intensywno�ci naszej pracy czy szczê�cia,
lecz decyzji rz¹dz¹cych, którzy dzia³aj¹ opieszale, lek-
cewa¿¹c przy tym wiêkszo�æ naszych aptekarskich postulatów.

Pojawiaj¹ siê co prawda �jaskó³ki� � wypowiedzi przedstawicieli Mini-
sterstwa Zdrowia, �wiadcz¹ce o tym, ¿e co� drgnê³o i rz¹dz¹cy rozumiej¹
konieczno�æ zmian, wypowiadaj¹ siê na ³amach prasy o szkodliwo�ci wê-
drówek pacjentów po aptekach w poszukiwaniu tanich leków, o konieczno-
�ci zmian dotycz¹cych negocjowania cen na leki refundowane i wprowadze-
nia sta³ych cen.

Zobaczymy jednak co ostatecznie przynios¹ nam przepisy. Przed nami
wprowadzenie nowelizacji Prawa farmaceutycznego i miejmy nadziejê,
¿e tym razem zostan¹ uwzglêdnione propozycje NRA.

Na uwagê zas³uguje opinia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci,
og³oszona 16 grudnia 2008 r. w sprawie zgodno�ci z prawem unijnym ogra-
niczeñ w³asno�ciowych obowi¹zuj¹cych w Niemczech i we W³oszech, ze-
zwalaj¹cych jedynie farmaceutom na posiadanie apteki w tych krajach.

   Rzecznik Generalny ETS stwierdzi³, ¿e regulacje zezwalaj¹ce jedynie
farmaceutom na posiadanie apteki s¹ uzasadnione i nie s¹ sprzeczne z pra-
wem unijnym.

W uzasadnieniu czytamy te¿: ¿e posiadanie aptek przez niefarmaceutów
stwarza ryzyko konfliktu interesów, który bêdzie negatywnie wp³ywa³ na po-
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ziom us³ug farmaceutycznych. A tak¿e, ¿e w³a�ciciel niefarmaceuta mo¿e
wp³ywaæ na pracê zatrudnionych farmaceutów, przedk³adaj¹c osi¹gniêcie
maksymalnego zysku nad w³a�ciwy poziom �wiadczonych us³ug � mo¿e np.
ograniczaæ niezale¿no�æ ich opinii oraz asortyment leków w aptece. Mamy
nadziejê, ¿e ta opinia bêdzie mia³a pozytywny wp³yw na kierunek zmian
nowelizacyjnych w Polsce.

Nadal jako Rada wystêpujemy w obronie pacjenta i polskiej prywatnej
apteki. Temu s³u¿y³a te¿ zorganizowana 28 stycznia 2009 r. kolejna konfe-
rencja prasowa. Efektem by³ m.in. materia³ przedstawiony w sobotniej Pa-
noramie lubelskiej. Wszystkim, którzy uczestniczyli w konferencji i pomo-
gli j¹ zorganizowaæ serdecznie dziêkujê. Jest to kolejny ma³y krok w walce
o nasze prawa.

Przypominam te¿ o konieczno�ci zaliczenia pierwszego okresu edukacyj-
nego. Nie wszyscy jeszcze wype³nili ten obowi¹zek. Osoby, które nie uzy-
ska³y wystarczaj¹cej ilo�ci punktów, powinny z³o¿yæ podania o przed³u¿e-
nie okresu edukacyjnego. Zachêcam do udzia³u w internetowych szkoleniach
ci¹g³ych. W obecnej chwili jest mo¿liwo�æ uzyskania w ten sposób 12 pkt.
twardych, a jeszcze w lutym zostan¹ otworzone 2 kolejne nowe szkolenia,
te¿ za punkty twarde.

Zwracam uwagê na konieczno�æ noszenia przez fachowy personel apteki
identyfikatorów z umieszczonym w czytelny sposób imieniem i nazwiskiem
oraz funkcj¹ lub stanowiskiem. Tre�æ aktualnej uchwa³y Lubelskiej Rady
w tej sprawie drukujemy w dziale Wiadomo�ci.

Z powa¿aniem
Prezes

Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

mgr farm. Krzysztof Przystupa
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Lublin, dn. 19 stycznia 2009 r.

Szanowny Pan
Artur Fa³ek
Dyrektor Departamentu
Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na pismo, jakie otrzyma³em od Pana, jak i z Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich pragnê podzieliæ siê swoimi uwagami. Zgodnie
z przepisami, na które siê Pan powo³uje, przy w³a�ciwej interpretacji prawa,
wszystko powinno byæ w nale¿ytym porz¹dku, a rynek apteczny powinien
funkcjonowaæ prawid³owo i uczciwie. Pozwoli Pan, ¿e ponownie zajmê sta-
nowisko, bo przecie¿ inaczej wygl¹da³oby, ¿e piszê do rzecznika Praw Oby-
watelskich bzdury, zabieram cenny czas i zachowujê siê nieetycznie.

Chcia³bym móc przyznaæ, tak jak Pan w pi�mie, ¿e problem nie istnieje
i przeprosiæ. Niestety nie mogê.

Chcê zwróciæ Pana uwagê, ¿e poza dwoma podmiotami gospodarczymi,
które Pan wymienia, a wiêc hurtowni¹ i aptek¹, jest trzeci podmiot - firma
farmaceutyczna i to w³a�nie ten podmiot, nienadzorowany  przez Pañstwo,
dysponuj¹cy bardzo wysok¹ mar¿¹ 70-80% rz¹dzi ju¿ niepodzielnie rynkiem
aptecznym zarabiaj¹c krocie.

S³owacy pilnuj¹c co nieco i kontroluj¹c ceny s¹ �tañsi� o oko³o 20%
i dlatego po³udniowa czê�æ Polski wêdruje na S³owacjê, wykupuj¹c tam leki,
które w Polsce s¹  refundowane, za  100% i jeszcze siê to op³aci.

A u nas firmy wybra³y sobie zaprzyja�nione apteki, w których up³ynniaj¹
nadwy¿ki produkcyjne w zamian obni¿aj¹c tam ceny leków zarówno refun-
dowanych, jak i pe³nop³atnych. Pocz¹tkowo dok³adano do np. 5 opakowañ
na fakturze 5 opakowañ z baga¿nika. Pó�niej rozpisywano np. do 5 opako-

MINISTERSTWO ZDROWIA

NADAL NIE WIDZI PROBLEMU
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wañ na fakturze � 5 po groszu, nastêpnie wyrównywano ró¿nice cenowe
z kieszeni p³ac¹c gotówk¹, a dzisiaj wyrównuje siê ró¿nice cenowe ró¿nymi
fakturami dla apteki, za marketing lub inne us³ugi. Z ilo�ci produktów lecz-
niczych, które pacjenci przynosz¹ do aptek, jako leki przeterminowane mo¿-
na wnioskowaæ, ¿e s¹ to zapasy kupowane w³a�nie za 1 grosz. Pacjenci ko-
rzystaj¹c z �okazji kupna taniego leku� robi¹ zapasy, czêsto przekraczaj¹ce
ilo�ci terapeutyczne.

A na czym polega problem? Mianowicie na tym, ¿e robi¹ to w wybranych
niewielu aptekach. Tam w³a�nie chory jest promowany i mo¿e kupiæ taniej.
Tam firmy zwiêkszaj¹ sprzeda¿ ilo�ciow¹, a w pozosta³ych 80% aptek
w kraju okradaj¹ zarówno bud¿et jak i chorego.

A jak siê w tym odnajduje chory? Je�li nie chce przep³acaæ wêdruje do
wybranych aptek, bo naprawdê warto.

Do�æ powiedzieæ, ¿e w wybranych aptekach ceny leków refundowanych
jak i nierefundowanych s¹ ni¿sze o po³owê lub wiêcej.

A co bêdzie dalej? S³usznie Pan zauwa¿a, ¿e du¿e aglomeracje mog¹ ku-
piæ wiêcej i kupuj¹ tyle, ¿e apteki w ma³ych aglomeracjach za chwilê prze-
padn¹, a sieci tam aptek nie otworz¹, bo siê nie op³aci. Tylko co wtedy?
Mo¿e to i dobrze jak chory bêdzie mia³ do apteki 30-40 i wiêcej kilometrów.
Norwegowie to �przerobili� i próbuj¹ dzisiej co� z tym zrobiæ, odwróciæ
b³êdne posuniêcia, ale chyba jest na to ju¿ za pó�no.

Pisa³em do Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie chorego zmusza-
nego, w poszukiwaniu tañszego leku, do turystyki po aptekach.

Pan Panie Dyrektorze bardzo ³adnie wyt³umaczy³ zarówno Panu Rzecz-
nikowi, jak i Panu Pos³owi Gradowi, ¿e wszystko jest w nale¿ytym porz¹d-
ku.

O�wiadczam Panu, ¿e proza ¿ycia wygl¹da inaczej, ¿e to sabota¿ i brak
dba³o�ci o pieni¹dze pañstwowe, a przede wszystkim to obojêtno�æ wobec
chorego. Je�li firmy staæ na tak znaczne zni¿ki w wybranych aptekach, to
bardzo proszê traktowaæ na równi ka¿dego chorego i w ka¿dej aptece.



7PROBLEMATYKA  PRACY  ZAWODOWEJ  APTEKARZY

Zakupy w aptece nie s¹ luksusem, a konieczno�ci¹, czêsto do koñca ¿y-
cia.

Wiêc czas zaprzestaæ poniewierania chorego wêdrówkami po aptekach,
bo ¿yjemy w �rodku Europy, podobno w kraju prawa.

A jak siê kszta³tuj¹ ceny dla przyk³adu: Meridia 15 mg przez 5 lat koszto-
wa³a 420 - 450 z³, a dzisiaj 110 z³, a w wybranych aptekach 75, a nawet 55 z³.
Insuliny u¿ywane w Polsce s¹ te same jak w Wielkiej Brytanii tyle, ¿e tam
bud¿et p³aci o po³owê mniej. Za Olzapin szpitale p³ac¹ po 0,82 z³, a Fundusz
ok. 190 z³ (limit).

Wiele leków refundowanych jest sprzedawanych poni¿ej limitu, ale oczy-
wi�cie limit z Narodowego Funduszu jest odzyskiwany w ca³o�ci. To smut-
ne, ¿e w XXI wieku w �rodku Europy chory pacjent i Pañstwo nabijaj¹ kie-
szenie firmom, a ci op³acaj¹ bardzo drogie szkolenia wybrañcom, bardzo
drogie reklamy w mediach i bawi¹ siê znakomicie naszym kosztem.

A co bêdzie dalej ?
Im siê te¿ to za chwilê skoñczy, bo du¿e podmioty zabior¹ im ca³¹ mar¿ê,

a chory i bud¿et jak p³acili du¿o, tak bêd¹ p³acili jeszcze wiêcej, a mo¿ni jak
mieli du¿o bêd¹ mieli jeszcze wiêcej.

I proszê nie mówiæ, ¿e jest dobrze i ¿e nie mam racji.

A to co siê dzieje, to nic innego jak sabota¿ gospodarczy, bo jak nazwaæ
wyprowadzenie bez nadzoru, ogromnych pieniêdzy ze skarbu pañstwu, nie
wspomnê o okradanym chorym pacjencie.

Wierzê jednak, ¿e kiedy� i w naszym kraju prawo zacznie byæ prawem.

W przypadku dodatkowych pytañ proszê o kontakt.

Z powa¿aniem
Prezes

Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie
mgr farm. Krzysztof Przystupa



8 PROBLEMATYKA  PRACY  ZAWODOWEJ  APTEKARZY

Katowice dn. 28 maja 2008 r.

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Dotyczy: interpretacji zapisu w sprawie mo¿liwo�ci wystawiania recept na
kolejne kuracje.

Szanowna Pani Minister,

Rozporz¹dzenie w sprawie recept lekarskich zawiera nastêpuj¹cy zapis:
§ 8.3. Osoba, o której mowa w ust. l, mo¿e wystawiæ trzy recepty na kolejne
miesiêczne kuracje, okre�laj¹c dzieñ, od którego mo¿e nast¹piæ realizacja.

Proszê o wyja�nienie co mia³ na my�li pomys³odawca tego zapisu i jak
widzia³ jego realizacjê w praktyce, gdy¿ apteki zaczynaj¹ odczuwaæ ró¿n¹
interpretacjê tego zapisu podczas kontroli z NFZ.

W szczególno�ci proszê o okre�lenie jak zdaniem pomys³odawcy maj¹
wygl¹daæ recepty wypisywane przez lekarzy, a mianowicie:

1 � czy recepta na pierwszy miesi¹c kuracji musi w polu �data realizacji
od dnia� zawieraæ identyczn¹ datê z dat¹ wystawienia recepty?

2 � jakie daty w polu �data realizacji od dnia� maj¹ zawieraæ recepty na
kolejne dwa miesi¹ce kuracji? Czy musz¹ to byæ daty dok³adnie mie-
si¹c po miesi¹cu liczone co do dnia, czy te¿ mog¹ byæ krótsze, ewen-
tualnie d³u¿sze okresy jednak mieszcz¹ce siê w trzech miesi¹cach od
daty wystawienia recepty?

3 � czy recepty takie mog¹ byæ wystawiane tylko wtedy gdy lekarz chce
rozbiæ trzymiesiêczn¹ kuracjê na trzy pojedyncze miesi¹ce, czy te¿
mo¿e np. wystawiæ jedn¹ receptê na jednomiesiêczn¹ kuracje z dat¹
realizacji wybiegaj¹c¹ do przodu, ale mieszcz¹c¹ siê w trzech miesi¹-
cach?

RECEPTY NA TRZY KOLEJNE KURACJE
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Proszê pamiêtaæ, ¿e NFZ w kontroli realizacji recept kwestionuje nawet
jednodniowe przekroczenie okre�lonej daty, wiêc gdyby te recepty musia³y
byæ tak dok³adnie datowane to najprawdopodobniej wiêkszo�æ z nich by³aby
dla pacjentów wy³¹cznie do realizacji za 100% odp³atno�ci¹.

Analizuj¹c zamiar i dobre intencje ustawodawcy, proponowa³bym przy
najbli¿szej nowelizacji tego rozporz¹dzenia zmieniæ ten zapis na nastêpuj¹-
cy: § 8.3. Osoba, o której mowa w ust. l, mo¿e wystawiæ recepty na kolejne
kuracje, okre�laj¹c dzieñ, od którego mo¿e nast¹piæ ich realizacja, z tym, ¿e
sumaryczna ilo�æ zaordynowanego leku nie mo¿e przekroczyæ kuracji trzy-
miesiêcznej od daty wystawienia recept.

Z uszanowaniem
Prezes

Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Stanis³aw Piechula

Warszawa, dn. 12.12.2008 r.

Pan
Dr n. farm. Stanis³aw Piechula
Prezes Rady �l¹skiej Izby Aptekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo (...) nale¿y na wstêpie zaznaczyæ, i¿ Minister
Zdrowia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi unormowaniami, nie jest uprawniony
do przedstawiania wi¹¿¹cych wyk³adni obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

W odniesieniu do zadanych pytañ, informujê, co nastêpuje:

Ad. l
Recepta na pierwszy miesi¹c kuracji mo¿e, ale nie musi w polu �data

realizacji od� zawieraæ daty identycznej z dat¹ wystawienia � w rozporz¹-
dzeniu z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97,
poz. 646 z pó�n. zm.) nie sprecyzowano takiego obowi¹zku.

Ad. 2
§ 17 ust. l ww. rozporz¹dzenia stanowi, i¿ 30-dniowy termin realizacji

ww. recept jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji. Przedmio-
towe rozporz¹dzenie nie precyzuje, czy daty te musz¹ nastêpowaæ bezpo-
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�rednio po sobie, jedynie wskazuje poprzez zwrot �30-dniowy termin reali-
zacji� i¿ ka¿da tak wystawiona recepta mo¿e byæ zrealizowana w aptece przez
30 dni od okre�lonego na niej terminu realizacji.

Ad. 3
Zgodnie z brzmieniem § 8 rozporz¹dzenia, osoba wystawiaj¹ca receptê,

mo¿e wystawiæ trzy recepty na kolejne miesiêczne kuracje, okre�laj¹c dzieñ,
od którego mo¿e nast¹piæ realizacja. Jako ¿e wyk³adnia literalna niniejszego
przepisu nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwo�ci co do intencji ustawodawcy,
(jest tutaj wyra�nie mowa o �trzech receptach�), brak jest jakichkolwiek pod-
staw do przyjêcia zaprezentowanej tezy o mo¿liwo�ci wystawienia w tym
trybie jednej recepty.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia

Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papie¿a Jana Paw³a II w Zamo�ciu

zatrudni

technika i magistra farmacji (z prawem wykony-

wania zawodu aptekarza),

do pracy w aptece szpitalnej.

Szczegó³owych informacji udziela

Kierownik Apteki

pod nr tel. 084 677 37 60 lub 084 677 37 55
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Lublin, dn. 18 grudnia 2008r.

Szanowny Pan
dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

W  imieniu aptekarzy Lubelskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej zwracam
siê do Pana Prezesa z uprzejm¹ pro�b¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
tego, aby Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych umo¿liwi³ dostêp do bie¿¹cych informacji w za-
kresie dokonywanych zmian w prowadzonym Urzêdowym Wykazie Produk-
tów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Zgodnie  z art. 6 ust.1 pkt f i g ustawy z dnia 27.07.2002r. o URPL,WMi
PB /Dz. U. Nr 126, poz. 1379 z pó�n. zm./ do zadañ Urzêdu nale¿y og³asza-
nie co najmniej raz w roku  ww. Wykazu /ostatni zosta³ og³oszony w m-cu
kwietniu b.r./oraz wydawanie raz w miesi¹cu biuletynu zawieraj¹cego tylko
wykaz produktów, które uzyska³y pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Brak dostêpu do bie¿¹cych informacji o dokonywanych zmianach w ww.
Rejestrze w zakresie kategorii dostêpno�ci produktu leczniczego, wielko�ci
opakowania czy wykre�lenia z niego danego produktu uniemo¿liwia prawi-
d³ow¹ /lub ca³kowicie uniemo¿liwia/ realizacjê recepty. Ma to ogromne zna-
czenie w sferze finansów zarówno dla apteki jak i dla NFZ w przypadku recept
wystawionych dla osób uprawnionych do bezp³atnego zaopatrzenia w produk-
ty lecznicze jak w zakresie skutecznej terapii dla pacjenta w przypadku zmia-
ny wielko�ci opakowania lub zaniechania produkcji leku.

Jako przyk³ad niech pos³u¿y produkt leczniczy Pelethrocin. Lek ten
w Urzêdowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opublikowanym w Dz. Urz. MZ
z dnia 31.03.2008r., Nr 2, poz. 8 posiada kategoriê dostêpno�ci Rp.

Z pozyskanych ostatnio informacji wynika, ¿e decyzj¹ Ministra Zdrowia
z dnia 08.07.2008r. dla ww. leku zosta³a zmieniona kategoria dostêpno�ci na
OTC.

ZMIANY W URZÊDOWYM WYKAZIE LEKÓW
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Przyk³adów jest wiêcej. Nasze obawy zwi¹zane s¹  z restrykcjami finan-
sowymi ze strony NFZ szczególnie po okresie 2-3 lat od dokonania zmian
w Urzêdowym Wykazie Leków. Wtedy trudno bêdzie aptekarzom  dotrzeæ
do informacji: kiedy i jakim dokumentem dokonano zmiany w celu udowod-
nienia swoich racji.

St¹d uprzejmie proszê jak na wstêpie.
Z powa¿aniem

Prezes ORA w Lublinie
mgr farm. Krzysztof Przystupa

Odst¹piê aptekê

przy nowootwieranej przychodni

na obrze¿ach Lublina.

Tel. kontaktowy 0606 456 301

Zatrudnimy

kierownika apteki

na bardzo dobrych warunkach.

Mo¿liwo�æ mieszkania w okolicach Olsztyna

(woj. warmiñsko-mazurskie).

Tel. kont. 0667 982 021
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Lublin, dn. 18 listopada 2008r.
Szanowna Pani
Zofia Ulz
G³ówny Inspektor Farmaceutyczny

Szanowna Pani Minister,
zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zmianê

kategorii dostêpno�ci z �bez recepty� na �na receptê� preparatów zawieraj¹-
cych w swoim sk³adzie substancje takie jak kodeina i pseudoefedryna.

W za³¹czeniu przesy³am materia³y dostêpne na stronach internetowych
dotycz¹ce przetwarzania ww. produktów leczniczych w silnie odurzaj¹ce
i uzale¿niaj¹ce substancje, takie jak METYKATYNON.

£atwy dostêp do uzyskania sk³adników i mo¿liwo�æ ich przetwarzania
domowym sposobem w substancje uzale¿niaj¹ce budzi niepokój i stanow-
czy sprzeciw �rodowiska aptekarskiego.

Jednocze�nie w imieniu farmaceutów apelujê o zakaz otwierania tzw. �fun-
shopów�- sklepów sprzedaj¹cych preparaty zawieraj¹ce benzylopiperazynê.

Prezes
Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

mgr farm. Krzysztof Przystupa

Warszawa, dn. 27 listopada  2008 r.

Pan
Leszek Borkowski
Prezes Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W za³¹czeniu przesy³am pismo Prezesa Okrêgowej Rady Aptekarskiej
w Lublinie mgr farm. Krzysztofa Przystupy dotycz¹ce kategorii dostêpno�ci
produktów leczniczych zawieraj¹cych w swoim sk³adzie substancje takie jak
kodeina lub pseudoefedryna z uprzejm¹ pro�b¹ o rozwa¿enie podjêcia dzia-
³añ zmierzaj¹cych do zmiany kategorii dostêpno�ci dla produktów leczni-
czych zawieraj¹cych te substancje.

G³ówny Inspektor Farmaceutyczny
Zofia Ulz

£ATWY DOSTÊP DO �RODKÓW ODURZAJ¥CYCH
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Warszawa, dn. 27 listopada  2008 r.

Pan
Gen. Insp. Andrzej Matejuk
Komendant G³ówny Policji

W za³¹czeniu przesy³am pismo Prezesa Okrêgowej Rady Aptekarskiej
w Lublinie mgr farm. Krzysztofa Przystupy dotycz¹ce pojawiaj¹cych siê w
internecie przepisów nieuprawnionej ekstrakcji i przetwarzania substancji
takich jak kodeina i pseudoefedryna znajduj¹cych siê pod kontrol¹ na tere-
nie Polski na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu
narkomanii / Dz. U. 2005, Nr 179, poz.1485 z pó�n. zm / oraz rozporz¹dze-
nia (WE) nr 273/2004, w sprawie prekursorów narkotykowych, w celu ewen-
tualnego wykorzystania.

G³ówny Inspektor Farmaceutyczny
Zofia Ulz

Do wiadomo�ci:
1.   Pan Piotr Jab³oñski - Sekretarz Rady ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii.
2.   Pan Krzysztof Przystupa - Prezes Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie.

Kodeina w zale¿no�ci od preparatu w jakim wystêpuje zaliczana jest do
grupy ryzyka powstania uzale¿nienia II-N lub III-N.

Kodeina w grupie III-N, to preparaty zawieraj¹ce oprócz innych sk³ad-
ników kodeinê, której ilo�æ nie przekracza 50mg w jednej dawce lub stê¿e-
nie nie przekracza 1,5 % w preparatach w formie niepodzielonej. Preparaty
te nie s¹ ewidencjonowane i wydawane z apteki bez recepty.

Kodeina w grupie II-N, to tabletki z kodein¹ zarejestrowane w Polsce
jako preparat Codeine 0,2g (opakowania po 10, 12, 15 lub 100 tabl.). Prepa-
rat ten posiada kategoriê dostêpno�ci Rpw, czyli musi byæ wypisywany na
tzw. ró¿owe recepty.

Codeinum phosphoricum
� jak to jest z t¹ kodein¹?
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Kodeina w grupie II-N, to tak¿e kodeina w substancji do receptury (ko-
deiny fosforan) w preparacie Codeine (opakowania 1, 5, 10, 15, 25, 50 lub
100g), jednak jako substancja do receptury nie posiada okre�lonej kategorii
dostêpno�ci (np. jak Kodeina w tabletkach � Rpw), wiêc powinna byæ wypi-
sywana na zwyk³ych receptach.

Z powy¿szego wynika fakt, ¿e kodeina w tabletkach musi byæ wypisywa-
na na receptach Rpw (ró¿owych), za� kodeina do leków recepturowych po-
winna byæ przepisywana na zwyk³ych receptach, a niektóre preparaty zawie-
raj¹ce kodeinê s¹ wydawane z apteki bez recepty.

Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na rozporz¹dzenie w sprawie �rodków odu-
rzaj¹cych, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i prepara-
tów zawieraj¹cych te �rodki lub substancje (DU-2006-169-1216), które
z kolei okre�la sposób ewidencjonowania i przepisywania mi. kodeiny.

Preparaty z kodein¹ posiadaj¹ce grupê III-N s¹ lekami OTC i nie musz¹
byæ ewidencjonowane.

Preparaty z kodein¹ posiadaj¹ce grupê II-N (tabletki i substancja do re-
ceptury) musz¹ byæ ewidencjonowane tak jak wszystkie preparaty posiada-
j¹ce t¹ grupê oraz grupy III-P i IV-P, czyli mo¿na je ewidencjonowaæ kom-
puterowo z konieczno�ci¹ robienia comiesiêcznych wydruków uwzglêdnia-
j¹c zapisy rozporz¹dzenia.

Pozostaj¹ jeszcze szczegó³y dotycz¹ce recept:
- ilo�æ kodeiny, tak jak innych II-N, powinna byæ zapisana tak¿e s³ownie;

- recepty z kodein¹ (zarówno bia³e jak i ró¿owe) nie musz¹ byæ specjalnie
przechowywane, np. razem z pozosta³ymi receptami ró¿owymi, aczkol-
wiek nie bêdzie b³êdem jak recepty ró¿owe z kodein¹ bêd¹ razem z pozo-
sta³ymi ró¿owymi receptami.

Wiêcej szczegó³ów na stronach www.LexPharma.pl w dziale Opracowania.

dr farm. Stanis³aw Piechula
Miko³ów, 2009-01-23
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Lublin, dn. 10 grudnia 2008r..

Pan
Marek B³aszczak
Lubelski Kurator O�wiaty

W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi sygna³ami �rodowiska aptekarskiego
dotycz¹cymi niskich standardów kszta³cenia techników farmaceutycznych
w niektórych placówkach na naszym terenie zwracam siê z wnioskiem
o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyeliminowania ww. nieprawid³owo�ci.

Zgodnie z informacj¹ Kuratorium O�wiaty w Lublinie na terenie
województwa dzia³a 5 placówek kszta³c¹cych techników farmaceutycznych.

Wiêkszo�æ placówek realizuje proces dydaktyczny w oparciu
o przygotowan¹ kadrê na bazie Uniwersytetu Medycznego.

Jednak¿e w niektórych technikach wystêpuje brak odpowiedniej kadry
jak i brak odpowiednich warunków umo¿liwiaj¹cych szkolenie w warunkach
laboratoryjnych.

Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie zwracamy uwagê, ¿e przygotowanie
przysz³ego technika farmaceutycznego do realizacji zadañ zawodowych
w aptece winno spe³niaæ najwy¿sze standardy, st¹d prosimy o podjêcie
stosownych dzia³añ.

Z powa¿aniem
Prezes

Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie
mgr farm. Krzysztof Przystupa

Lublin, dn. 16 stycznia 2009 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Przystupa
Prezes Okrêgowej Rady Aptekarskiej
w Lublinie

Odpowiadaj¹c na Pana pismo z dnia 10 grudnia 2008, które wp³ynê³o 17
grudnia 2008 roku, w sprawie kszta³cenia techników farmaceutycznych na
terenie województwa lubelskiego uprzejmie informuje, i¿ przeprowadzono
kontrolê wszystkich szkó³ policealnych kszta³c¹cych w zawodzie technik far-
maceutyczny 322[10]. Zakres kontroli obejmowa³ realizacje programu na-
uczania ze szczególnym uwzglêdnieniem praktycznej nauki zawodu, zatrud-

STANDARDY KSZTA£CENIA TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH
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niania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami oraz wyników egzaminów ze-
wnêtrznych potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, ¿e:
� w roku szkolnym 2008/2009 na terenie województwa lubelskiego, w za-

wodzie technik farmaceutyczny o symbolu cyfrowym 322[10], kszta³ce-
nie realizowane jest w 3 szko³ach publicznych oraz w 4 szko³ach niepu-
blicznych posiadaj¹cych uprawnienia szko³y publicznej. Od l wrze�nia
2008 roku funkcjonuj¹ dwie nowe szko³y � Studium Zdrowia i Urody dla
M³odzie¿y w Lublinie oraz Szko³a Policealna Zdrowia i Urody dla M³o-
dzie¿y w Che³mie,

� wszystkie szko³y w kszta³ceniu ww. zawodu realizuj¹ program nauczania
zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nr programu:
(322[10]SP/MENiS/2005.01.31),

� nauczyciele posiadaj¹ odpowiednie kwalifikacje okre�lone dla nauczycieli
szkó³ publicznych lub te¿ w uzasadnionych przypadkach uzyskali zgodê
na zatrudnienie w danym roku szkolnym zgodnie z art. 7 ust 1a ustawy
z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 265.
poz. 2572 z pó�n. zm.),

� w dwóch szko³ach stwierdzono uchybienia dotycz¹ce przeprowadzania za-
jêæ praktycznych i praktyk zawodowych, które dotyczy³y nieprawid³o-
wo�ci w sposobie ich realizacji i miejscach przeprowadzania,

� w dwóch szko³ach (kszta³c¹cych od wrze�nia 2008 r.) brak jest pracowni
kszta³cenia zawodowego (s¹ w trakcie organizowania i wyposa¿ania).
Obecnie odbywaj¹ siê zajêcia teoretyczne z elementami æwiczeñ,

� pozosta³e szko³y posiadaj¹ w³asne pracownie dydaktyczne lub te¿ korzy-
staj¹ na podstawie umów z pracowni innych szkó³,

� uczniowie na zakoñczenie cyklu kszta³cenia uzyskuj¹ na zewnêtrznym eg-
zaminie potwierdzaj¹cym kwalifikacje zawodowe wysokie wyniki � �red-
nio w województwie lubelskim w 2007 roku 84,7% zdaj¹cych otrzyma³o
dyplom, a w roku 2008 - 90,3%.
W zwi¹zku z przeprowadzonymi kontrolami i stwierdzonymi nieprawid³o-

wo�ciami zosta³y wydane stosowne wnioski i zalecenia, o realizacji których
dyrektorzy szkó³ s¹ zobowi¹zani poinformowaæ w stosownych terminach.

Jednocze�nie pragnê poinformowaæ, ¿e nadzór pedagogiczny sprawowa-
ny jest systematycznie w celu dba³o�ci o jako�æ pracy szkó³.

Wicekurator O�wiaty
mgr Henryk Bogdan Wagner
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Warszawa, dn. 4 grudnia 2008 r.

Dotyczy: Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od to-
warów i us³ug (Nr 212, poz. 1336).

Naczelna Izba Aptekarska informuje, ¿e z dniem 1 grudnia 2008r. wesz³o
w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w spra-
wie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug,
zgodnie z którym:

- obni¿on¹ 7% stawkê podatku od towaru i us³ug stosuje siê m.in. do
dostawy, wewn¹trzwspólnotowego nabycia i importu produktów leczniczych
dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju:
1) bez konieczno�ci uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy

z dnia 6 wrze�nia 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45,
poz. 271);

2) o których mowa w art. 29 ust. 5-7 ustawy wymienionej w pkt 1.
Przepisy art. 29 ust. 5-7 ustawy � Prawo farmaceutyczne dotycz¹ m. in.

produktów leczniczych, które nie uzyska³y przed³u¿enia okresu wa¿no�ci
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Przepis ust. 5 ww. ustawy stanowi,
¿e produkt leczniczy, który nie uzyska³ przed³u¿enia okresu wa¿no�ci po-
zwolenia, mo¿e byæ wytwarzany i wprowadzany do obrotu przez 6 miesiêcy,
licz¹c od dnia wydania ostatecznej decyzji, oraz pozostawaæ w obrocie do
czasu up³ywu terminu wa¿no�ci produktu leczniczego, chyba ¿e decyzji od-
mawiaj¹cej przed³u¿enia okresu wa¿no�ci pozwolenia zosta³ nadany rygor
natychmiastowej wykonalno�ci.

Zgodnie za� z art. 29 ust. 6 ww. ustawy produkt leczniczy, którego po-
zwolenie wygas³o w zwi¹zku z niez³o¿eniem przez podmiot odpowiedzialny
wniosku o przed³u¿enie okresu wa¿no�ci pozwolenia, mo¿e pozostawaæ
w obrocie do czasu up³ywu terminu wa¿no�ci produktu leczniczego.

Obni¿on¹ do wysoko�ci 7% stawkê podatku stosuje siê równie¿ do produk-
tów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju, które uzyska³y
pozwolenie wydane przez Radê Unii Europejskiej lub Komisjê Europejsk¹.

Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr Grzegorz Kucharewicz

ROZPORZ¥DZENIE MF W SPRAWIE WYKONANIA NIEKTÓRYCH

PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I US£UG
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COMMERC1AL UNION grupa AVIVA
www.cu.pl

SPECJALNA PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA ¯YCIE DLA CZ£ONKÓW IZBY APTEKARSKIEJ

Preferencyjne, dedykowane Pañstwu warunki ubezpieczenia grupowego Com-
mercial Union zapewniaj¹ ka¿demu uczestnikowi leczenie oraz sp³atê zobowi¹-
zañ, pomog¹ w utrzymaniu dotychczasowego standardu ¿ycia i z³agodz¹ finanso-
we skutki zdarzeñ losowych.

Dlaczego warto przyst¹piæ do ubezpieczenia Commercial Union?
* Ochrona z tytu³u  powa¿nych  zachorowañ zapewniaj¹ca �rodki na  rozpoczêcie

leczenia  i rehabilitacji,
* Ochrona z tytu³u powa¿nych zachorowañ dziecka ( 8 jednostek chorobowych),
* Wyp³ata tzw. �Dniówki szpitalnej�,
* Zabezpieczenie rodziny w sytuacji �mierci uczestnika - sp³ata zobowi¹zañ, kre-

dytów,
* Umowa w formie grupowej pozwalaj¹ca na obni¿enie kosztów zwi¹zanych z sa-

mym ubezpieczeniem ( u�rednienie ryzyka) jak i jego obs³ug¹ co sprawia, ¿e jest to
propozycja konkurencyjna wobec ubezpieczeñ indywidualnych,

* Ochrona ubezpieczeniowa przyznawana bez badañ medycznych,
* Ubezpieczenie dostêpne dla cz³onków Izby do 64 roku ¿ycia,
* Prosta procedura przyst¹pienia do ubezpieczenia, profesjonalna obs³uga, ubez-

pieczenie dzia³aj¹ce na ca³ym �wiecie 24h/dobê,
* Solidny partner - Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeñ na ̄ ycie S.A.
* Jest obecna na polskim rynku od 1992 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Eugeniuszem Ba³ag¹  pod
telefonem Lubelskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej lub z Pani¹ Ew¹
Pawlikowsk¹ - Lisek pod numerem telefonu komórkowego +48 693 595 911.

Odsprzedam

meble apteczne i wyposa¿enie apteki.

Tel. kont.  0 505 089 967
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MOIM ZDANIEM (3)

Jak to siê zazwyczaj mówi �ani cz³owiek siê spostrzeg³, a ju¿ min¹³ kolej-
ny rok�. Warto chyba teraz pokusiæ siê o podsumowanie minionego okresu.
Oczywi�cie jest wiele tematów, czy zagadnieñ, o których warto mówiæ, war-
to siê zastanowiæ, co zrobili�my dobrego, mo¿e co� z³ego, mo¿e co� zanie-
chali�my, lub przeoczyli�my. A mo¿e zrobili�my co�, co bêdzie procentowa-
³o w nowym 2009 roku?

Miniony rok by³ �bogaty w wydarzenia�. O aptekarstwie i aptekach mó-
wiono w Sejmie, Senacie, dyskutowano w Ministerstwie Zdrowia. Parla-
mentarzy�ci starali siê nam pomóc, ale niestety bez wiêkszych sukcesów.
A aptekarze kontempluj¹. Mówiono o nas wiele, ale tylko mówiono, a nam
chodzi o czyny, czy te¿ decyzje w sprawach ¿ywotnych dla naszego zawodu,
dla polskiego aptekarstwa, a tak naprawdê kochani decydenci chodzi nam
o n o r m a l n o � æ w naszej uczciwej pracy i normalno�æ i uczciwo�æ; tak po
prostu uczciwo�æ, w stosunku do chorego cz³owieka. Cz³owieka mieszkaj¹-
cego w Warszawie, Lublinie i w ka¿dej miejscowo�ci, gdzie funkcjonuje
apteka, gdzie Aptekarz czyni ekwilibrystyczne ruchy, aby pomóc choremu,
ale równie¿, ¿eby siê utrzymaæ na nienormalnym rynku leków. Rynek, któ-
ry wymkn¹³ siê kompletnie i spod jakiejkolwiek kontroli Rz¹du, Minister-
stwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i wszystkich czynników kon-
trolnych. A przecie¿ wszyscy wiemy o fakcie braku pieniêdzy w bud¿ecie
pañstwa. Obecnie kiedy kryzys zbli¿a siê do nas milowymi krokami, wszy-
scy szukaj¹ pieniêdzy, ograniczaj¹ wydatki, mo¿e w³a�nie dzisiaj warto, przyj-
rzeæ siê nieprawdopodobnej niegospodarno�ci w procesie ustalania cen i dys-
trybucji leków w Polsce. W³a�nie tu znajduj¹ siê miliardy, trzeba tylko chcieæ
siê tymi sprawami dok³adnie zaj¹æ. To nie jest demagogia, to s¹ fakty. Tak
niewiele trzeba, aby to dok³adnie sprawdziæ. Mamy przecie¿ w Sejmie i Se-
nacie naszych przedstawicieli, którzy naprawdê maj¹ wiedzê na tematy po-
ruszane od lat. Wspomnê kolejny raz: pan pose³ Edward Wojtas i pan senator
Stanis³aw Gogacz dok³adnie znaj¹ problem, poniewa¿, kiedy byli marsza³-
kami w Lublinie zajmowali siê problemami ochrony zdrowia, naprawdê
z du¿ymi efektami. S¹ inni parlamentarzy�ci z Lubelszczyzny, którzy mog¹
pomóc, albo chocia¿ zainteresowaæ siê przedstawianymi informacjami. Prze-
cie¿ znaj¹ problem, bo przedstawiciele naszego zawodu informowali ich
o sprawie. Zastanawiam siê wiêc, dlaczego nie by³o prawie ¿adnego odzewu
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w 2008 roku na wysy³ane informacje do wszystkich decydentów, Prezyden-
ta, Premiera, ministrów, pos³ów i senatorów i Centralnych Urzêdów odno-
�nie nieprawid³owo�ci w procesach ustalania cen i dystrybucji leków.

Przegl¹da³em pisma, informacje i apele wysy³ane przez Lubelsk¹ Okrê-
gow¹ Izbê Aptekarsk¹ sygnowane przez Prezesa mgr farm. Krzysztofa Przy-
stupê. W tych pismach podawano informacje, nieprawid³owo�ci i sposoby
wyj�cia z marazmu. Efekt - ¿aden. Mo¿e warto jedynie wspomnieæ o podjê-
ciu tematów dotycz¹cych funkcjonowania rynku leków przez niektórych lu-
belskich redaktorów prasy lokalnej i TVP Lublin.

A je¿eli chodzi o fakty, to kolejny raz je przedstawiê. Brak jest najni¿-
szej ceny dla pacjenta w ka¿dej aptece, nikt nie proponuje sta³ej, najni¿-
szej ceny detalicznej na leki refundowane. Drugi temat to destrukcja
i destabilizacja rynku doprowadzaj¹ca w konsekwencji do upadku ma-
³ych polskich aptek. Brak nadzoru i porz¹dku prawnego ze strony Minister-
stwa Zdrowia doprowadzi³a do wojny cenowej miêdzy aptekami, a pa-
cjent wêdruje w poszukiwaniu najtañszych leków. Propozycje Minister-
stwa Zdrowia w nowelizacji Prawa farmaceutycznego nie broni¹ pacjenta
i polskiej apteki, ale ograniczaj¹ zyskowno�æ aptek i hurtowni, pozosta-
wiaj¹c mar¿e degresywne, co wprowadza �woln¹ amerykankê� dla firm
farmaceutycznych i producentów, a to w konsekwencji prowadzi do de-
strukcji i destabilizacji rynku leków.

Kolejny temat to ceny leków � najdro¿sze w Europie, a pacjenci z po³u-
dnia Polski zaopatruj¹ siê w leki na S³owacji, czy to nie jest warte zasta-
nowienia przez naszych urzêdników. Nastêpny problem to fakt, ¿e Mini-
sterstwo nie sprawdza (lub robi to nienale¿ycie) cen na preparaty leczni-
cze. Fundusz Zdrowia nie kontroluje w³a�ciwie rosn¹cej refundacji i nie
sprawdza �leków za 1 grosz�. Wreszcie brak jest jakiejkolwiek kontroli
w naliczaniu mar¿y przez firmy farmaceutyczne. Nikt nie egzekwuje mi-
nimalnej mar¿y jaka powinna byæ naliczona przez producenta.

Moim zdaniem Lubelska Okrêgowa Izba Aptekarska na czele z Prezesem
zrobi³a wiele, aby doprowadziæ do normalno�ci w funkcjonowaniu zaopa-
trzenia ludno�ci w leki. Mo¿e w³a�nie w 2009 roku doczekamy siê, aby na-
sza Ojczyzna, poprzez w³a�ciwe funkcjonowanie swoich organów wykonaw-
czych i kontrolnych doprowadzi³a do normalno�ci w sprawach, o których
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mowa wy¿ej. Moim zdaniem jest to mo¿liwe. Wa¿ne jest to, aby ci co mog¹,
¿eby chcieli.

Mo¿e warto jest sprawdziæ PROBLEMY, które przez ca³y 2008 rok kom-
petentni przedstawiciele naszego zawodu przekazywali i o których informo-
wali. A mo¿e warto jest w³a�nie teraz, kiedy zbli¿a siê kryzys, kiedy wa¿ny
jest ka¿dy grosz, kiedy rz¹d czyni ciêcia bud¿etowe, sprawdziæ jak szybko
i sprawnie wyciekaj¹ miliony z bud¿etu Pañstwa. Mo¿e wreszcie teraz
warto powiedzieæ STOP. Z tak¹ nadziej¹ rozpoczynamy 2009 rok.

Na zakoñczenie kolejnej informacji dotycz¹cej nieprawid³owo�ci w dys-
trybucji leków, pragnê z³o¿yæ wszystkim farmaceutom ¿yczenia: Oby Nowy
Rok by³ lepszy i oby to co chcieli�my za³atwiæ w 2008 roku, spe³ni³o siê
w roku 2009.

mgr farm. Janusz Kisielewski

P.S. Moim zdaniem warto przyjrzeæ siê determinacji i organizacji dzia³añ w swoich
sprawach: lekarzom, pielêgniarkom, nauczycielom, górnikom i stoczniowcom.
A my przecie¿ walczymy nie tylko o swoje sprawy, ale przede wszystkim
o prawid³owe wydawanie pieniêdzy z bud¿etu Pañstwa i uczciwo�æ w sto-
sunku do pacjenta.

Lublin, 29 stycznia 2009 r.

Apteka w Kra�niku (ok. 50 km od Lublina)

zatrudni, na bardzo dobrych warunkach,

magistra farmacji.

Praca w mi³ej atmosferze.

Kontakt pod nr tel. 0693 148 343
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PRZEGL¥D   PRASY

Warszawa, dn. 6 stycznia 2009 r.

Od: Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Do: Ministerstwo Zdrowia, Warszawa

Przesy³amy uwagi do projektu rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
31 grudnia 2008 r. w sprawie refundacji leków.

Robimy to z obywatelskiego obowi¹zku, choæ zdajemy sobie sprawê, ¿e
jest to �rzucanie grochem o �cianê�. Sk³adali�my w 2008 r. profilaktycznie
wiele uwag (patrz choæby tylko �Aptekarz� Nr 9/10, 211-218 i Nr 7/8, 141-
144), które nie zosta³y wykorzystane nawet w sprawach oczywistych, bez-
dyskusyjnych.

W wykazie leków refundowanych s¹ leki ju¿ archaiczne promowane przez
pañstwo, np. Neogilurytmal (prajmalium), Unasyn (ampicillina+sulbactam),
Tafril (cefradina), Glurenorm (gli¹uidon), Calcitonina. S¹ leki nie archaicz-
ne, ale jeszcze bardziej kompromituj¹ce polskiego ministra zdrowia refun-
duj¹cego leki wycofane w m¹drych krajach z powszechnej refundacji, np.
Serdolect (sertindol), Leucomax (molgramostim) lub nie wprowadzone ni-
gdy do refundacji, np. Zeldox (ziprasidon), Pronoran (piribedil).

Taka niedo³ê¿no�æ resortu zdrowia wyrz¹dza umiarkowane szkody, bo
lekarze niechêtnie ordynuj¹ leki-bzdety, choæby Minister Zdrowia zezwala³
na ich wydawanie za darmo.

Miliardowe szkody s¹ powodowane refundowaniem synonimicznych
marek drogich przy istnieniu identycznych produktów konkurencyjnych ta-
nich oraz refundowaniem niepotrzebnych drogich leków �me-too�. W tym
wyst¹pieniu nie ma sensu powtarzaæ wszystkich uwag zg³oszonych uprzed-
nio. Ograniczamy siê do podania niewielu przyk³adów maj¹cych mobilizo-
waæ urzêdników ministerstwa do przegl¹du ca³ego asortymentu, lub przy-
najmniej ca³ego pokazanego przez nas palcem.

UWAGI ADRESOWANE DO MINISTRA ZDROWIA

NA TEMAT PROJEKTU ZMIAN...
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Jest obfito�æ preparatów potrzebnego glimepiridu. Dlaczego promuje siê
refundacj¹ bardzo drogi Amaryl i drogie synonimy: Glibazid, Glimepirid-
Ratiopharm, Glimasan, Oltar?

Przy dostatku doskona³ego taniego glibenclamidu i glimepiridu, dlacze-
go reklamuje siê refundacj¹ drogi Diaprel (gliclazid) prawie niestosowany
w krajach o wysokim poziomie medycyny i farmacji?

Indapamid, kongener clopamidu, mia³ sens kiedy clopamid by³ po¿¹dany,
opatentowany drogi. Dzi�, w dobie hydrochlorothiazidu i furosemidu, wie-
lokroæ od nich dro¿szy, i refundowany, jest kpin¹ ze zdrowego rozs¹dku.
Nale¿y skre�liæ Tertensif, a tak¿e jego generyczne drogie kopie.

W niezwykle potrzebnej grupie prili niewyobra¿alne szkody s¹ wyrz¹-
dzane przez Tritace, markowy ramipril, przy obfitej poda¿y tanich ramiprili
oraz Prestarium, markowy perindopril prawie nie stosowany za granic¹. Skre-
�lenie z refundacji Tritace oraz Prestarium da nam setki milionów z³otych.

Przy okazji mo¿naby zarobiæ na skre�leniu innych niepotrzebnych prili:
benazeprilu marki Lotensin, trandolaprilu marki Gopten, cilazaprilu marki
Inhibace, moexiprilu marki Cardiotensin itp.

Lekkomy�lna decyzja refundowania wszystkich monopolistycznych dro-
gich sartanów zaczyna ju¿ nam wyrz¹dzaæ ogromne szkody. Trzeba siê opa-
miêtaæ i pozostawiæ w refundacji tylko tañsze, robione konkurencyjnie pre-
paraty losartanu. Sartany lecz¹ gorzej od prili i s¹ potrzebne tylko pacjentom
maj¹cym po prilu odruchy kaszlowe.

Statyny musz¹ byæ masowo po¿ytkowane. Tym bardziej trzeba baczyæ na
ich koszty. Natychmiast skre�liæ z refundacji drogie synonimy sinwastatiny:
Simredin i mo¿e Zocor, atorvastatiny: Sortis. Skre�liæ te¿ nie lepsze, a du¿o
dro¿sze leki �me-too�: fluvastatina (Lescol).

Po co refundujemy drogi markowy Losec maj¹c tanie preparaty omeprazolu?
Podobne pytanie dotyczy markowego Controlocu (pantoprazolu).

Clopidogrel nie dostarczy³ dowodów, ¿e leczy lepiej od ticlopidiny. Re-
fundujemy, choæ drogi. Trudno. Ca³y �wiat robi to g³upstwo. Ale ju¿ pora
skre�liæ markowy Plavix.

Wystarczy tañszy Areplex i Zyllt.
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Po�ród preparatów doxazosiny skre�liæ drog¹ Cardurê.
Po�ród preparatów carvedilolu skre�liæ drogi markowy Dilatrend oraz bez-

wstydnie drogie generyki: Coryol i Vivacor.

Bardzo potrzebny risperidon marki Rispolept jest za drogi trzy razy. Szybko
skre�liæ. Mamy 16 identycznych preparatów tañszych.

Donepezil marki Aricept jest 2,5 raza za drogi. Skre�liæ.
Clarithromycina marki Klacid jest ponad 3 razy dro¿sza od konkurencyj-

nego Klarminu.
Sertralinê marki Zoloft trzykrotnie za drog¹ te¿ siê refunduje. Po co, sko-

ro synonimów jest dwana�cie?

Na tym koñczymy ilustracjê niektórych niedostatków w projektowanych
wykazach leków refundowanych. Stanowi ona wskazówkê do korygowania
wielu innych niedostatków.

Maj¹c tylko kilka dni na zg³aszanie uwag nie poruszamy w ogóle tematów
zas³uguj¹cych na g³êbsze przemy�lenia. Np. temat kategorii odp³atno�ci.

Naszym zdaniem przesadna darmowo�æ prowadzi do lekkomy�lno�ci
i marnotrawstwa. Widaæ to doskonale po heparynach drobno-cz¹steczkowych.
Wydawane niemal za darmo (po z³ 3,20) s¹ stosowane przewa¿nie niepo-
trzebnie, sta³y siê namiastk¹ oralnych kumaryn i poch³aniaj¹ ju¿ pó³ miliar-
da z³otych rocznie. Bagatelka. Zbrodnicza, bo powoduj¹ca brak pieniêdzy
na leki ratuj¹ce zdrowie i ¿ycie.

Leki psychotropowe grupy antypsychotycznej powinny byæ wydawane
dos³ownie za darmo, a nie niemal za darmo. Przy chorych psychicznie nie
chodzi w ogóle o pieni¹dze, a o usuwanie wszelkich barier.

Takie tematy od³ó¿my na potem.
Z powa¿aniem,

dr Tadeusz J. Szuba
Prezes Zarz¹du

�ród³o: Aptekarz Vol 17 Nr 1/2, 25-26 (2009)
on-line: www.tfe.edu.pl/aptekarz/Aptekarz-2009-01-02.pdf
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Rozmawiamy z Arturem Fa³kiem, dyrektorem departamentu polityki
lekowej Ministerstwa Zdrowia

Wprowadzenie urzêdowych cen leków ustalanych przez Ministerstwo Zdrowia
ma dotyczyæ leków refundowanych ze �rodków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zdaniem resortu zdrowia, ta zmiana ograniczy stosowanie nieuczciwej konkurencji
miêdzy firmami farmaceutycznymi. Spowoduje tak¿e, ¿e z aptek znikn¹ tzw. leki za
z³otówkê.

� Resort zdrowia proponuje wprowadzenie urzêdowych cen leków. Czy to oznacza,
¿e s¹ one w Polsce za tanie, a mo¿e za drogie?

- One nie s¹ za drogie w porównaniu  z ich cen¹ w innych krajach europejskich. Ale
mog³yby byæ tañsze. Temu ma s³u¿yæ projekt wprowadzenia sztywnych mar¿ i cen
urzêdowych.

� Czy to równie¿ oznacza, ¿e z aptek znikn¹ np. leki za z³otówkê?
- I tak z tego typu promocji i rabatów nie korzystaj¹ wszyscy pacjenci. Firmy konkuruj¹
w wydzielonych sektorach, rejonach miast czy w �ci�le okre�lonych sieciach aptek.

� Obecny system nie gwarantuje pacjentom, ¿e kupuj¹ leki po optymalnych cenach.
Czy wprowadzenie urzêdowych cen zmieni te sytuacjê?
- Uwa¿am, ¿e tak. Chcemy, ¿eby obszarem konkurencji miêdzy firmami by³a cena
produktu leczniczego, negocjowanego i ustalonego z resortem zdrowia, a nie wyko-
rzystanie nieuczciwych sposobów przy jego sprzeda¿y.

� Czy nie obawiacie siê negatywnej reakcji firm farmaceutycznych? Ich zdaniem
wprowadzanie urzêdowych cen leków to w³a�nie psucie konkurencji na rynku me-
dycznym?
- Na pewno nie ca³y przemys³ farmaceutyczny czy te¿ nie wszystkie firmy bêd¹ prze-
ciwne temu rozwi¹zaniu.

� A które mog¹ byæ?
- Ja mogê powiedzieæ, kto nie jest przeciwny ustalaniu urzêdowych cen leków.
Na pewno polscy producenci produktów leczniczych i samorz¹d aptekarski.

� Czyli rozwi¹zanie bêd¹ krytykowaæ firmy zagraniczne?
- Te¿ nie wszystkie.

WSZYSCY PACJENCI

MAJ¥ MIEÆ DOSTÊP DO TANICH LEKÓW,
A NIE TYLKO KLIENCI WYBRANYCH APTEK
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� Ale takie g³osy siê pojawiaj¹, np. ze strony firm produkuj¹cych leki innowacyjne?
-Trudno siê dziwiæ. Ale w takim razie uczciwie by³oby zapytaæ je o to, jak one kreuj¹
swoj¹ politykê cenow¹.

� Czy to oznacza, ¿e obecnie ceny s¹ kszta³towane w sposób nieuczciwy?
- Uwa¿am, ¿e ceny mog³yby byæ ni¿sze. Mam nadziejê, ¿e ustalenie urzêdowych cen
leków i sztywnych mar¿ spowoduje przeniesienie konkurencji na cenê zbytu. Ona
ma byæ ustalana miêdzy firm¹ farmaceutyczn¹ a Ministerstwem Zdrowia. Obecnie
cena leków ma charakter maksymalny. Dlatego mamy i leki za z³otówkê, i w skraj-
nych przypadkach leki za dop³at¹. Chodzi tu o sytuacjê, w której pacjent dostaje
okre�lon¹ kwotê za dostarczenie recepty. To jest kompletne wypaczenie tego, do
czego s³u¿y lek. Pacjent nie mo¿e byæ nagradzany za dostarczenie recept. Ma on
otrzymywaæ lek, kiedy ze wzglêdów zdrowotnych, a nie finansowych jest on mu po-
trzebny. Pacjenci musz¹ sobie zdawaæ sprawê, ¿e takie dzia³anie, czyli dostarczanie
recepty na lek, który nie jest im potrzebny, w efekcie koñczy siê wy³udzeniem pu-
blicznych pieniêdzy. A to jest ju¿ ³amanie prawa.

� Czy ustalenie urzêdowych cen dotyczy tylko leków refundowanych przez NFZ?
- Tak. Pañstwo w ¿aden sposób nie bêdzie wp³ywa³o na kszta³towanie cen leków,
których zakup nie jest objêty refundacj¹ Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie bê-
dzie to dotyczy³o równie¿ tych produktów leczniczych, które co prawda s¹ wypisy-
wane na recepty, ale pacjent p³aci za nie w 100 proc. z w³asnych �rodków.

� Czy zmiany te bêd¹ mieæ jaki� wp³yw na bud¿et NFZ?
- Wprowadzenie urzêdowych cen leków refundowanych nie wp³ynie w znacz¹cy spo-
sób na bud¿et NFZ. Nie zmieniaj¹ siê przecie¿ limity refundacji. W najgorszym przy-
padku Fundusz wyda na dop³aty do leków tyle, ile mia³ ju¿ zaplanowane w swoim
bud¿ecie. Wydatki na ten cel mog¹ byæ ni¿sze, je¿eli faktycznie ceny leków zostan¹
obni¿one przez producentów.

� Kiedy urzêdowe ceny leków zaczn¹ obowi¹zywaæ?
- Nie chcê mówiæ o konkretnych datach. Obecnie projekt nowelizacji prawa farma-
ceutycznego jest po uzgodnieniach zewnêtrznych. Trwa analiza przes³anych uwag.
Potrzebujemy oko³o miesi¹ca na ustosunkowanie siê do nich.

Rozmawia³a Dominika Sikora
(...)

�ród³o: Gazeta Prawna, wtorek 20 grudnia 2008 r.
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Z POSIEDZENIA OKRÊGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

W LUBLINIE

W dniu 14 stycznia 2009 r. na posiedzeniu Okrêgowej Rady Aptekarskiej
w Lublinie rozpatrzono wnioski o wydanie opinii w sprawie udzielenia ze-
zwolenia na prowadzenie aptek przez:
- mgr farm. Ma³gorzatê Ko�cio³ko w Tyszowcach przy ul. Ko�cielnej 34,
- Annê Kwiatkowsk¹ w Wisznicach przy ul. Rynek 23,
- Apteka NOWA s.c., dr n. farm. Magdalena Kryska, mgr  El¿bieta Krukow-

ska, mgr Jacek Kryska w Gorzkowie przy ul. G³ównej 21.

Rozpatrzono wnioski o wydanie opinii w sprawach pe³nienia funkcji kie-
rownika apteki przez 14 magistrów farmacji.

Podjêto decyzjê o wpisaniu na listê cz³onków LOIA 4 magistrów farma-
cji i skre�leniu z listy cz³onków LOIA 5 magistrów farmacji.

Prezes Krzysztof Przystupa zda³ sprawozdanie ze spotkania Prezydium
z farmaceutami pracuj¹cymi w WIF w Lublinie oraz NFZ O/Lublin. Spotka-
nie mia³o na celu wymianê informacji, omówienie pojawiaj¹cych siê proble-
mów zawodowych i mo¿liwo�ci ich rozwi¹zywania.

Rada omówi³a zasady organizacji pracy dotycz¹ce rozpatrywania wnio-
sków o przed³u¿enie okresu edukacyjnego szkolenia ci¹g³ego oraz zasad wg
których bêdzie ten okres przed³u¿any. Postanowiono wyznaczyæ termin kon-
ferencji prasowej na temat: �Ceny leków i prawo pacjenta do taniego leku
w ka¿dej aptece� na 28 stycznia 2009r. Omówiono sprawy zwi¹zane z orga-
nizacj¹ spotkania i wyst¹pieniami uczestników konferencji.

Rada powróci³a do tematu noszenia przez personel fachowy apteki iden-
tyfikatorów z imieniem i nazwiskiem oraz funkcj¹/ stanowiskiem. Cz³onko-
wie Rady zg³osili uwagi co do zbyt szczegó³owo okre�lonych wymogów ja-
kie maj¹ spe³niaæ identyfikatory, w wyniku czego poddano pod g³osowanie
przyjêcie zmian w uchwale z miesi¹ca grudnia. Rada g³osowa³a za przyjê-
ciem nowej tre�ci uchwa³y, której tekst jednolity podajemy w nn. numerze
Biuletynu.

red.
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Sprostowanie:
W poprzednim numerze Biuletynu w informacjach dotycz¹cych wnio-

sków o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie
apteki przez A. Widomska-Rupeæ i P. Rupeæ S.j zosta³ podany niew³a�ciwy
adres planowanej przez spó³kê apteki. Prawid³owy adres to Lublin, Al. Ra-
c³awickie 33. Za b³¹d przepraszamy. red.

Zakoñczenie pierwszego okresu edukacyjnego

Przypominam wszystkim naszym cz³onkom, których obej-
mowa³ pierwszy okres edukacyjny zakoñczony z dniem
31.12.2008 r. o obowi¹zku z³o¿enia do biura Izby karty ci¹g³e-
go szkolenia wraz z posiadanymi certyfikatami i za�wiadcze-
niami.

Osoby, które nie uzyska³y jeszcze 100 punktów edukacyj-
nych powinny z³o¿yæ wniosek o przed³u¿enie czasu odbywania
ci¹g³ego szkolenia /dostêpny na stronie www.loia.pl/.

Proszê te¿ o jak najszybsze uzupe³nienie brakuj¹cych punk-
tów. Na stronie internetowej e-dukacja.pl dostêpne s¹ szkolenia
za 12 punktów �twardych�. Zachêcam do skorzystania z tej mo¿-
liwo�ci.

Prezes
Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

mgr farm. Krzysztof Przystupa

Przypominamy o obowi¹zku u¿ywania
przez personel fachowy apteki

identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem
oraz funkcj¹/stanowiskiem.
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Za³¹cznik nr 1.
Uchwa³a Nr 7/2008r.

z dnia 10 grudnia 2008r.
Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

w sprawie obowi¹zku u¿ywania identyfikatorów
(tekst jednolity po zmianach)

Dzia³aj¹c w oparciu o tre�æ art. 29 pkt l w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008r. nr 136 poz.
856 ) Okrêgowa Rada Aptekarska w Lublinie postanawia co nastêpuje:

§1.
Zobowi¹zuje siê kierowników aptek ogólnodostêpnych funkcjonuj¹cych na
obszarze dzia³ania Lubelskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej do zaopatrzenia
personelu fachowego aptek (aptekarzy i techników farmaceutycznych)
w identyfikatory.

§2.
Identyfikatory noszone s¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacje funkcji s³u¿-
bowej oraz danych osoby  udzielaj¹cej us³ugi farmaceutyczne w aptece.

§3.
1. Identyfikator ma byæ wykonany w taki sposób, aby zamieszczony na nim
tekst wyró¿nia³ siê od t³a p³aszczyzny i by³ widoczny.
2. Dane zawarte na identyfikatorze obejmuj¹:
a) funkcjê lub stanowisko (kierownik apteki, zastêpca kierownika apteki,

aptekarz, farmaceuta, technik farmaceutyczny),
b) imiê i nazwisko.
3. Wielko�æ stosowanych liter w zakresie danych okre�lonych w ust. 2 lit. a
ma zapewniæ ich czytelno�æ.

§4.
Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem l stycznia 2009 r.

§5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydium Okrêgowej Rady Aptekarskiej.

Sekretarz ORA w Lublinie Prezes ORA w Lublinie
mgr farm. Dorota Grzejda-Daszko     mgr farm. Krzysztof Przystupa
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KALENDARIUM
PRAC PREZESA I CZ£ONKÓW ORA W LUBLINIE

GRUDZIEÑ  2008 r./ STYCZEÑ 2009 r.

10 grudnia � odby³o siê posiedzenie Komisji ds. prawa wykonywania za-
wodu i rêkojmi. W posiedzeniu udzia³ wziêli: dr n. farm. Mariola Drozd
� przewodnicz¹ca, dr n. farm. Anna Kijewska i dr n. farm. Piotr Bel-
niak - cz³onkowie. Komisja przeprowadzi³a rozmowê kwalifikacyjn¹
z 4 kandydatami na kierowników aptek.

10 grudnia � odby³o siê posiedzenie Rady, w trakcie którego podjêto uchwa³y
w sprawach: przyznania prawa wykonywania zawodu dla 4 farmaceutów,
wpisania 4 farmaceutów na listê cz³onków LOIA, skre�lenia 13 farma-
ceutów z listy cz³onków LOIA, stwierdzenia rêkojmi nale¿ytego prowa-
dzenia apteki dla 13 kandydatów na kierowników, wydania 3 opinii
w sprawie otrzymania zezwolenia na prowadzenie apteki.

Ponadto Prezes mgr farm. Krzysztof Przystupa zapozna³ cz³on-
ków Rady z problemami omawianymi na Konwencie Prezesów, z tre-
�ci¹ interpelacji Pana pos³a Mariusza Grada oraz odpowiedzi¹ na
ni¹ Ministra Zdrowia.

15 grudnia � w biurze Izby odby³o siê spotkanie cz³onków Prezydium
z Okrêgowym Rzecznikiem Odpowiedzialno�ci Zawodowej LOIA � mgr
farm. Janin¹ Kisielewsk¹, Z-c¹ Rzecznika � mgr farm. Lucyn¹ Wiêcie-
rzewsk¹, z przewodnicz¹cym Okrêgowego S¹du Aptekarskiego LOIA �
mgr farm. Mariuszem Miszczukiem,  Przewodnicz¹c¹ Komisji Rewi-
zyjnej NIA � mgr farm. Teres¹ Florek-Nazar, Z-c¹ Rzecznika Odpowie-
dzialno�ci Zawodowej NIA � mgr farm. Leokadi¹ £aszkiewicz, cz³on-
kiem Okrêgowego S¹du Aptekarskiego NIA � mgr farm. Kazimierzem
Belniakiem, z Archidiecezjalnym Duszpasterzem Farmaceutów ks. Wal-
demarem S¹deckim, z farmaceutami pracuj¹cymi w Wojewódzkim In-
spektoracie Farmaceutycznym w Lublinie oraz Lubelskim Oddziale Wo-
jewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tematem spotkania by³o omówienie zasad wspó³pracy w zakresie
wykonywania zawodu farmaceuty. Spotkanie zakoñczy³o siê po³ama-
niem op³atkiem i z³o¿eniem sobie ¿yczeñ �wi¹tecznych.

29 grudnia � w siedzibie Izby dosz³o do spotkania mgr farm. Krzysztofa
Przystupy z Joann¹ Mazurek � reporterk¹ Rozg³o�ni Archidiecezji Lu-
belskiej. Temat spotkania dotyczy³ leków znajduj¹cych siê w obrocie po
01.01.2009r.
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Kalendarium opracowa³a
mgr Anna Knieæ

Dyrektor Biura Lubelskiej OIA

31 grudnia � mgr farm. Krzysztof Przystupa oraz dr Tomasz Baj wziêli
udzia³ w godzinnej audycji z radios³uchaczami w Radiu ER, po�wiêconej
harmonizacji rynku farmaceutycznego, dostêpno�ci pacjentów do najtañ-
szego leku w ka¿dej aptece oraz propozycji zmian na listach leków refun-
dowanych.

12 stycznia � odby³o siê posiedzenie Komisji ds. prawa wykonywania za-
wodu i rêkojmi. W posiedzeniu udzia³ wziêli cz³onkowie Komisji: dr dr
n. farm. Alicja Doraczyñska-Szopa; Tomasz Baj oraz mgr farm. Ma-
rian Mikulski. Komisja przeprowadzi³a rozmowê kwalifikacyjn¹ z 4 kan-
dydatami na kierowników aptek.

14 stycznia � odby³o siê posiedzenie Rady, na którym podjêto uchwa³y
w sprawach: wpisania na listê cz³onków LOIA 4 farmaceutów oraz skre-
�lenia z listy cz³onków LOIA 5 farmaceutów; stwierdzenia rêkojmi nale-
¿ytego prowadzenia apteki dla 14 kandydatów na kierowników; wydania
3 opinii w sprawie otrzymania zezwolenia na prowadzenie aptek.

26 stycznia � odby³o siê spotkanie kierowników aptek szpitalnych z udzia-
³em Koordynatora ds. Farmacji Szpitalnej przy NRA mgr farm. Janiny
Paw³owskiej, przedstawicieli WIF w Lublinie: mgr farm. Barbary
Gr¹dzkiej i dr n. farm. Izabeli Mahorowskiej-Kiciak. W trakcie spo-
tkania wys³uchano wyk³adu prof. Barbary Skrzyd³o-Radomañskiej na
temat inhibitorów pompy protonowej.

28 stycznia � w siedzibie Lubelskiej Izby odby³a siê konferencja prasowa na
temat �Ceny leków i prawo pacjenta do taniego leku w ka¿dej aptece�.
Z ramienia LOIA, w spotkaniu z przedstawicielami lokalnej prasy, radia
i telewizji wziêli udzia³ Prezes ORA w Lublinie mgr farm. Krzysztof
Przystupa; Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialno�ci Zawodowej mgr
farm. Janina Kisielewska; Koordynator Departamentu Informacji Na-
czelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Micha³ Grzegorczyk; Przewodni-
cz¹cy Komisji ds. Szkoleñ mgr farm. Tomasz Barszcz. Konferencjê pro-
wadzi³ Rzecznik Prasowy Lubelskiej OIA dr Tomasz Baj. Podczas spo-
tkania poruszony zosta³ tak¿e temat fa³szywych i podrobionych produk-
tów leczniczych.
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KOMUNIKAT

Przypominam wszystkim kierownikom aptek ogólnodostêpnych o obo-
wi¹zku umieszczenia w widocznym miejscu dla pacjentów aktualnej in-
formacji o aptekach pe³ni¹cych dy¿ur.

Dla kierowników aptek w Lublinie podajê ni¿ej adresy aptek pracuj¹-
cych w systemie ca³odobowym:

Apteka  na Klinie, ul. Fabryczna 2
PZF �Cefarm-Lublin�, ul. Krakowskie Przedmie�cie 47
Apteka �MEDICUS�, ul. Hempla 3/5
Apteka �ESKULAP�, ul. Obywatelska 9
Apteka mgr B. Wilczyñska, ul. Krañcowa 2/3
Apteka ESKULAP Sp. z oo. , ul. Wallenroda 2E

Je¿eli, która� z aptek pracuj¹cych w systemie ca³odobowym nie zosta³a
wy¿ej wymieniona lub planuje podjêcie pracy w systemie ca³odobowym,
prosimy o zg³oszenie tego faktu do biura Izby.

Prezes
Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

mgr farm. Krzysztof Przystupa

Lublin, dn. 4 grudnia 2008 r.

Szanowny Pan
mgr Krzysztof Przystupa
Prezes Lubelskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej

Nie potrafiê nie wyraziæ swojej wdziêczno�ci za pomoc jakiej doznali-
�my przy organizowaniu uroczysto�ci wrêczenia dyplomów Absolwentom
Wydzia³u Farmaceutycznego z Oddzia³em Analityki Medycznej w roku 2008.

Bez Pañstwa bezinteresownej wspania³omy�lno�ci, ta uroczysto�æ nie mo-
g³aby mieæ tak piêknej oprawy.

Pozostajê w g³êbokim szacunku
Dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego

z Oddzia³em Analityki Medycznej
prof. dr hab. Janusz Solski

UROCZYSTO�CI WRÊCZENIA DYPLOMÓW
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Dnia 19.12.2008r. odby³o siê kolejne posiedzenie Rady Programowej Ap-
teki-Muzeum. Posiedzenia grudniowe, jak ju¿ wspomnia³am w poprzednim
artykule, po�wiêcone s¹ podsumowaniu rocznej dzia³alno�ci Apteki-Muzeum
oraz nakre�leniu planu pracy na kolejny rok.

Rok 2008 powoli przechodzi do historii zarówno w ¿yciu ka¿dego z nas
jak i w dzia³alno�ci Apteki-Muzeum. Dla Apteki-Muzeum by³ to rok ambit-
nych planów i niespe³nionych nadziei. W tym konkretnym przypadku nie
by³y to nawet przeszkody natury finansowej, lecz po prostu splot niekorzyst-
nych okoliczno�ci. Plan przewidywa³: cztery wystawy, komputeryzacjê zbio-
rów, szeroko zakrojon¹ renowacjê ksiêgozbioru, renowacjê dwóch wag
i trzech witrynek. Wystaw by³o sze�æ, trzy  w pierwszym pó³roczu, o których
ju¿ wcze�niej pisa³am i trzy w drugim pó³roczu a mianowicie: �Motywy far-
maceutyczne i apteczne w rze�bie Macieja Strzemskiego� w m-cu lipcu. �Ma-
larstwo Anny G³owniak-Lipy� na prze³omie wrze�nia i pa�dziernika. �Ro�li-
ny lecznicze w ekslibrysie Krzysztofa Kmiecia� na prze³omie pa�dziernika
i listopada.

Tak oto plan wystaw zosta³ wykonany z nawi¹zk¹. Realizacja pozosta-
³ych zadañ nie przebiega³a ju¿ tak pomy�lnie. Sprawa komputeryzacji zbio-
rów doczeka³a siê pomy�lnych rozmów w grudniu z uzgodnieniem, ¿e bê-
dzie wykonana w roku 2009.

Z szeroko zakrojonego planu renowacji ksiêgozbioru uda³o siê profesjo-
nalnie odnowiæ siedem farmakopei rosyjskich z XIX w III Farmakopeê Pol-
sk¹. Na marginesie tych prac wykonana zosta³a kolejna Ksiêga Honorowa dla
Apteki-Muzeum i trzeba dodaæ, ¿e jest wola dalszej wspó³pracy ze strony wy-
konawcy. Uda³o siê odnowiæ jedn¹ wagê, do której ci¹gle brak dokumentacji.
I tu trudno przewidzieæ jak potocz¹ siê dalsze prace na tym odcinku.

Rada Programowa zgodnie orzek³a, ¿e nale¿y kontynuowaæ rozpoczête
prace renowacyjne jak i komputeryzacjê zbiorów oraz organizowaæ wysta-
wy zgodnie z zapotrzebowaniem zwiedzaj¹cych. W 2009 roku na pewno
bêdzie zorganizowana wystawa ro�lin truj¹cych oraz Apiterapia i mo¿e jesz-
cze �wiat ro�lin w Biblii, bowiem by³a to bardzo udana wystawa.

KARTA Z DZIA£ALNO�CI

APTEKI-MUZEUM
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Zapraszamy wszystkich do wspó³tworzenia programu pracy Apteki-Mu-
zeum. Propozycje bêd¹ oczywi�cie weryfikowane przez Radê Programow¹,
ale ka¿dy pomys³ liczy siê, nie wahajmy siê braæ ster we w³asne rêce, Apte-
ka-Muzeum czeka na ciekawe pomys³y.

Zapraszamy. Dziêkujemy.
mgr Irena Michalak

Kustosz Apteki-Muzeum w Lublinie

SPOTKANIE DUSZPASTERSTWA FARMACEUTÓW

W dniu 26 pa�dziernika 2008 r. o godz. 18.00 w ko�ciele �w. Judy Tade-
usza przy ul. Abramowickiej zosta³a odprawiona Msza �w., po której odby³o
siê spotkanie formacyjne Duszpasterstwa Farmaceutów.

W spotkaniu uczestniczy³y 22 osoby. Przyjechali magistrowie farmacji
z Bi³goraja, Modliborzyc, Urzêdowa, Pu³aw i Lublina. Mszê �w. celebrowali
ks. Pra³at Tadeusz Pajurek i ks. prof. Jerzy Pa³ucki. W modlitwie wiernych
zamieszczono intencje za farmaceutów zarówno uczestnicz¹cych we Mszy,
jak i tych nieobecnych.

Homiliê wyg³osi³ ks. prof. Jerzy Pa³ucki z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. Zwróci³ uwagê na kryzys rodziny w obecnym �wiecie. Ko�ció³
broni rodziny nie tylko w oparciu o podstawowe z³o¿enia dogmatyczne,
moralne, ale te¿ w oparciu o te prawa,  które s¹ wpisane w naturê ludzk¹.

Po skoñczonej Mszy �w. farmaceuci udali siê na spotkanie formacyjne.
Na wstêpie spotkania Pan Rektor prof. dr hab. Kazimierz G³owniak wraz
z mgr Kazimierzem Belniakiem z³o¿yli ¿yczenia imieninowe ks. Pra³atowi
Tadeuszowi Pajurkowi. Obecni �piewali sto lat, Plurimosannos. Poczêstun-
kiem by³ tort z Hrubieszowa.

Ks. dr Waldemar S¹decki mówi³ na temat listu �w. Paw³a do Tesaloni-
czan. List by³ pisany ok. 52 r n.e w Koryncie. Porusza kwestie s¹du ostatecz-
nego oraz mówi o znakach, które poprzedz¹ przyj�cie Jezusa Chrystusa. Za-
chêca do pracy i sta³ej ³¹czno�ci z Bogiem.

Na koniec naszego spotkania udali�my siê do Ko�cio³a, gdzie Aktorzy
Teatru Przebudzenie wystawili sztukê Syn Marnotrawny.

Istota tre�ci sztuki dotyczy³a Ewangelii objawiaj¹cej siê tak¿e w  ¿yciu
m³odzie¿y. W rodzinie musi istnieæ hierarchia, w której ojciec zajmuje g³ówne
miejsce. Tak, by³o jest i bêdzie. St¹d rady ojca to drogocenne wskazówki dla
dzieci.

mgr farm. Henryk D¹browski.
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mgr farm. Alina Wawrzosek
� wspomnienie

W niedzielê - tak, jakby sobie to wymarzy³a
- 30 listopada 2008 r., w wieku 84 lat, zmar³a
w Lublinie nestorka lubelskiego aptekarstwa,
niestrudzona spo³eczniczka farmaceutyczna i hi-
storyk farmacji, aktywna uczestniczka przemian
ustrojowych, malarka, oddana bez reszty spra-
wom aptekarstwa, krzewicielka przyja�ni pol-
sko-wêgierskiej, niezwykle religijny i prawy
cz³owiek  m a g i s t e r  f a r m a c j i  A l i n a
W a w r z o s e k.

Z wykszta³cenia i z wykonywanego zawodu
by³a farmaceutk¹. Od wczesnych lat m³odo�ci

sercem by³a zwi¹zana z Wêgrami i kraj ten traktowa³a jako swoj¹ drug¹ oj-
czyznê. Ale nade wszystko kocha³a swój kraj - Polskê i ludzi zamieszkuj¹-
cych tê ziemiê. Kocha³a tak¿e aptekê. W szczególny sposób urzek³y j¹ daw-
ne apteki ze swoim tajemniczym i niepowtarzalnym wnêtrzem, z lekami wy-
konywanymi na miejscu, niejednokrotnie bez os³ony, �na oczach� klientów
aptecznych, a wiêc nie tylko dobrze, ale i ³adnie, no i przewa¿nie ex tempore.

Mia³a szczê�cie w okresie studiów pracowaæ w takich zabytkowych apte-
kach - w dwóch na Wêgrzech (Kiskunlacháza i Türje) i w trzech w Polsce
(Szpitala Powiatowego w Przemy�lu oraz aptekach otwartych w Szczecinku
i w Zabrzu). W³a�ciciele tamtych aptek byli prawdziwymi opiekunami m³o-
dych adeptów farmacji. Dbali o przekazanie im nie tylko maksimum wiedzy,
ale i zasad etyki zawodowej.

Gdy mia³a ju¿ kilkuletni sta¿ apteczny w czasie studiów i pó³tora roku
pracy w aptece w Oliwie, zosta³a powo³ana pocz¹tkowo na stanowisko in-
spektora farmaceutycznego w Wydziale Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdañsku, a pó�niej zosta³a kierownikiem Oddzia³u Za-
opatrzenia i Farmacji w tym¿e Wydziale. W latach 1955-1969 pe³ni³a funk-
cjê zastêpcy kierownika Wydzia³u Zdrowia PWRN w Lublinie.
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Maj¹c uzdolnienia humanistyczne i organizatorskie zyska³a wysok¹ oce-
nê swojej pracy u prze³o¿onych. Fakt ten, jak równie¿ zdecydowana jej po-
stawa spowodowa³y, ¿e przestano nagabywaæ  j¹ o zapisanie siê do PZPR.
Pe³ni¹c przez ca³e swoje zawodowe ¿ycie funkcje kierownicze nigdy nie
nale¿a³a do ¿adnej partii. Odnajduj¹c g³êboki sens w swej pracy  i zadowole-
nie z uzyskiwanych osi¹gniêæ odsunê³a od siebie tak¿e, odczuwalne od dzie-
ciñstwa, wielkie zami³owanie do twórczo�ci plastycznej.

T³umiona pasja wybuch³a na pocz¹tku roku 1970, po objêciu przez ni¹
stanowiska zastêpcy dyrektora ds. aptek w Lubelskim Zarz¹dzie Aptek. Nie-
w¹tpliwy wp³yw na spontaniczny rozwój jej twórczo�ci malarskiej mia³y
dwa czynniki: bardziej ustabilizowany charakter pracy i niezwykle ¿yczliwy
stosunek do jej twórczo�ci ze strony wspó³pracowników, którzy z prawdzi-
wym entuzjazmem przyjmowali ka¿dy jej nowy obraz, pojawiaj¹cy siê
w �galerii�, jak¹ stanowi³a oszklona szafa w sekretariacie dyrektora Lubel-
skiego Zarz¹du Aptek.

Mocno podkre�la³a, ¿e nigdy nie ocenia³a swoich prac w kategorii sztuki
profesjonalnej. By³a w ca³ym tego s³owa znaczeniu plastykiem amatorem,
zarówno w sensie odbioru sztuki, jak i twórczo�ci plastycznej. Bo przecie¿
 a m a t o r  pochodzi od s³owa ³aciñskiego amo - tj. kochaæ. Amator,  to
cz³owiek zajmuj¹cy siê czym� rzetelnie, z wielkim zami³owaniem. Nie mia-
³o to nic wspólnego - jej zdaniem - z pejoratywnym s³owem �amatorszczy-
zna�, które okre�la niefachowo�æ.

Podobnie jak wielu plastyków nieprofesjonalnych posiada³a wysok¹ �wia-
domo�æ artystyczn¹. Rodzi³o to u niej postawê krytyczn¹ do w³asnych wy-
tworów, jak równie¿ do wszelkich opinii oceniaj¹cych ich poziom. Podkre-
�la³a, i¿ dla niej najwy¿sze warto�ci mia³ sam proces twórczy, gdy rytm pra-
cy poch³ania³ i wci¹ga³ j¹ bez reszty.  Dziêki niemu mog³a prze¿ywaæ chwile
szczê�cia i rado�ci oraz zapominaæ o w³asnych dolegliwo�ciach i trapi¹cych
zmartwieniach. Przez to uzyskiwa³a pe³n¹ harmoniê osobowo�ci i równowa-
gê psychiczn¹.

Nieopisan¹ rado�æ odczuwa³a po ka¿dej wystawie swych prac, choæ ni-
gdy nie chodzi³o jej o konkurowanie artystyczne z kimkolwiek. Zawsze
i bezspornie uznawa³a wy¿szo�æ sztuki profesjonalnej. Uznawa³a zasadê, i¿
uprzystêpnienie sztuki kszta³tuje postawy estetyczne odbiorców, dlatego te¿
pokazy twórczo�ci niezawodowej winny byæ na wysokim poziomie. I tak te¿
czyni³a zarówno ze swoj¹ twórczo�ci¹ plastyczn¹, jak te¿ z twórczo�ci¹ in-
nych, na co mia³a szczególny wp³yw jako wieloletni prezes Towarzystwa
Przyjació³ Sztuk Piêknych w Lublinie.
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By³a malark¹ samoukiem w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Pocz¹tkowo
malowa³a tylko technik¹ akwarelow¹. By³y to raczej gwasze, dopiero pó�-
niej stopniowo dochodzi³a do tej charakterystycznej dla akwareli przejrzy-
sto�ci. Ogó³em zorganizowa³a 8 swoich wystaw indywidualnych. Ponadto
jej obrazy by³y prezentowane na 75 wystawach zbiorowych w Lublinie,
w wielu miastach Polski, na Wêgrzech i w Brze�ciu. Du¿o obrazów ofiaro-
wa³a przyjacio³om i znajomym. Czê�æ z prac zosta³a zakupiona z wystaw
przez instytucje i osoby prywatne. Kilkadziesi¹t obrazów ofiarowa³a na cele
spo³eczne, a trzy do Muzeum Farmacji w Krakowie.

W sumie namalowa³a 543 obrazy, w tym 230 olejnych, 188 akwareli, 111
pasteli olejnych, 9 pasteli suchych i 5 akryli.

Urodzi³a siê 28 wrze�nia 1924 r. w Warszawie, jako jedyne dziecko Józe-
fa Wasilewskiego, oficera WP i Zofii z Korsaków. Nied³ugo po jej narodzi-
nach zamieszkali w Kobryniu, w koszarach, poza miastem. Ca³e jej dzieciñ-
stwo zwi¹zane by³o z wojskiem. Od najm³odszych lat rodzice wpajali jej, ¿e
najwa¿niejszymi warto�ciami cz³owieka s¹ Bóg, Honor i Ojczyzna. W Ko-
bryniu ukoñczy³a trzy klasy szko³y powszechnej. Potem ojca przeniesiono
do Przemy�la (1932), gdzie razem mieszkali do wrze�nia 1939 r. Tam ukoñ-
czy³a szko³ê powszechn¹ tzw. �Æwiczeniówkê�, i trzy klasy gimnazjum. Do-
datkowo uczêszcza³a na lekcje fortepianu i do szko³y rytmiki i tañca. Zaczê-
³a te¿ z wielkim zami³owaniem rysowaæ i malowaæ. Na wakacjach 1939 r.
dosta³a od rodziców pierwsze wymarzone farby olejne. Zd¹¿y³a namalowaæ
tylko jeden obraz - Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem Jezus na tle krajobrazu.

Po napa�ci Niemiec na Polskê ojciec wyruszy³ na front1, a one z matk¹
zosta³y ewakuowane przez przemyskie D.O.K.X.2 i po wielu tragicznych
wydarzeniach znalaz³y siê na Wêgrzech w obozie dla internowanych. Tam
dozna³a od Wêgrów wiele opieki i przyja�ni. Na Wêgrzech ukoñczy³a Pol-
skie Gimnazjum i Liceum w Balatonboglár, a nastêpnie zg³osi³a siê na Wy-
dzia³ Filologii Uniwersytetu Piotra Pázmánya w Budapeszcie. Ze wzglêdu
na argumenty matki, i¿ oboje z ojcem zawsze pragnêli, aby córka zosta³a
farmaceutk¹, w roku akademickim 1943/44 zmieni³a swe plany i rozpoczê³a
studia na Oddziale Farmaceutycznym Wydzia³u Filozoficznego tego Uni-
wersytetu. Po wielu perypetiach, g³ównie na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê wojen-
no-polityczn¹ na Wêgrzech, ukoñczy³a pierwszy rok studiów i odby³a ponad
pó³roczn¹ praktykê w aptece, któr¹ notabene nawet krótko pod nieobecno�æ
w³a�ciciela sama prowadzi³a.

Potem by³ obóz pracy na terenie Austrii, gdzie wraz z matk¹ i kilkoma
¿onami oficerów polskich pracowa³y w podziemnej fabryce broni. O koñcu
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wojny dowiedzia³y siê dopiero 13 maja 1945 r.
I znowu powrót na Wêgry, gdzie skierowano zorganizowanym pie-

szym transportem, w strasznych warunkach, wycieñczonych i schorowanych
polskich robotników przymusowych. Po dwutygodniowej kwarantannie za-
³adowano ich do wagonów towarowych w drogê powrotn¹ do Ojczyzny. Je-
chali prawie miesi¹c. Transport rozwi¹zano 25 czerwca w Czêstochowie,
gdzie ¿ebracza kolumna Polaków pod¹¿y³a na Jasn¹ Górê, by podziêkowaæ
Królowej Polski za ³askê powrotu.

Po zakoñczeniu wojny dokoñczy³a studia farmaceutyczne na Akade-
mii Medycznej w Lublinie (1951). Równolegle do studiów by³a zmuszona
pracowaæ, aby siê na nich utrzymaæ. Pracowa³a wówczas w aptece Emila
¯ó³towskiego (1.05.1946 - 1.11.1946) oraz w Zak³adzie Farmakognozji Wy-
dzia³u Farmaceutycznego UMCS (1.11 1947 - 1.06.1948). Potem, po kilku-
letniej pracy w Gdañsku-Oliwie, gdzie pracowa³a m.in. w aptece nr 17, po-
wróci³a do Lublina (1956).

W³a�nie z Lublinem zwi¹za³a swe zawodowe, spo³eczne, twórcze
i artystyczne ¿ycie.

Z jej dokonañ zawodowych nale¿y wymieniæ m.in.: opracowanie jed-
nolitego statutu dla aptek szpitalnych; zorganizowanie i podporz¹dkowanie
wojewódzkiemu wydzia³owi zdrowia pierwszego w Polsce wojewódzkiego
laboratorium kontroli leków z pracowni¹ bakteriologiczn¹ i biologiczn¹ (kon-
trola p³ynów iniekcyjnych produkowanych przez apteki szpitalne); powo³a-
nie w woj. lubelskim, jako jedynym w Polsce, inspektorów farmaceutycz-
nych przy miejskich i powiatowych wydzia³ach zdrowia (eksperyment ten
po 10 latach wprowadzono w ca³ym kraju); rozpoczêcie organizacji wiej-
skich laboratoriów analitycznych w oparciu o kadrê farmaceutów; wspó³-
udzia³ w zorganizowaniu pracowni leków ocznych przy PZF �Cefarm�
w Lublinie; wspó³udzia³ w zorganizowaniu pierwszej na Lubelszczy�nie pla-
cówki muzealnictwa farmaceutycznego - Sali Historycznej Farmacji Lubel-
skiej, która sta³a siê pocz¹tkiem istnienia Apteki-Muzeum w Lublinie (tê
nazwê przenios³a z Wêgier, gdzie tego typu placówki nazywaj¹ siê �Patika-
Muzeum�.

Mia³a ukoñczone kursy dla inspektorów farmaceutycznych oraz
z metodyki i organizacji badañ z zakresu historii farmacji. Posiada³a I° spe-
cjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Dla zachowania bliskiego kontaktu
z aptek¹ okresowo pracowa³a na pó³ etatu w aptekach: PSK nr 1, szpitala
onkologicznego i w aptece nr 4 przy ul. Hipotecznej w Lublinie. Równolegle
do pracy w administracji s³u¿by zdrowia by³a wyk³adowc¹ ustawodawstwa
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sanitarnego dla IV roku Wydzia³u Farmaceutycznego (1957 i 1958, 1972
i 1973). Prowadzi³a te¿ zajêcia z farmakologii w Pañstwowej Szkole Pielê-
gniarstwa i Po³o¿nych w Lublinie (1960-1963) oraz na kursach pielêgniar-
skich i felczerskich.

Przez ca³y okres pracy zawodowej i przez dziesiêæ lat swojej emerytury
pracowa³a spo³ecznie w stowarzyszeniach naukowych, zawodowych i kultu-
ralnych. Przez 20 lat by³a zastêpc¹ przewodnicz¹cego lubelskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 1979-1989 by³a Se-
kretarzem Sekcji Historii Farmacji Lub. Oddz. PTF-arm. By³a aktywnym
cz³onkiem Lubelskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historii Medycy-
ny i Farmacji i Rady Programowej Apteki-Muzeum w Lublinie. Zorganizo-
wa³a m.in. dwie ogólnopolskie wycieczki historyków farmacji do aptek-mu-
zeów wêgierskich. W �cis³ej wspó³pracy z Aptek¹-Muzeum organizowa³a
aukcje obrazów w Towarzystwie Przyjació³ Sztuk Piêknych na rewaloryza-
cjê budynku Apteki, urz¹dza³a �plenery malarskie� i wystawy w tej zacnej
placówce muzealnej.

W 1981 r. zosta³a przewodnicz¹c¹ pierwszej w kraju Sekcji Regionalnej
Farmaceutów NSZZ �Solidarno�æ� na region �rodkowo-Wschodni (trzyoso-
bow¹ grupê inicjatywn¹ Sekcji tworzyli poza ni¹ doc. Kazimierz G³owniak
i dr Teresa Wawrzynowicz). Nieco pó�niej, w tajnym g³osowaniu, zosta³a
wybrana przewodnicz¹c¹ tej Sekcji, która wesz³a w sk³ad Komisji Zdrowia
Regionu NSZZ �Solidarno�æ�. Na bazie lubelskiej Sekcji mia³a powstaæ
Krajowa Sekcja Farmaceutów. Z dniem og³oszenia stanu wojennego Sekcja
zawiesi³a sw¹ dzia³alno�æ, a wszystkie dokumenty by³y przechowywane
w domu przewodnicz¹cej.

Od listopada 1980 r. do �mierci by³a cz³onkiem Komisji Zak³adowej NSZZ
�Solidarno�æ� przy PZF �Cefarm� w Lublinie. By³a te¿ cz³onkiem Stowarzy-
szenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê. W latach 1996-1999 pe³ni-
³a funkcjê sekretarza w Duszpasterstwie S³u¿by Zdrowia przy parafii pw. �w.
Józefa w Lublinie. By³a te¿ aktywnym cz³onkiem powsta³ego w 1995 r. Lubel-
skiego Towarzystwa Polsko-Wêgierskiego, gdzie przez kilka lat pe³ni³a funk-
cjê sekretarza i naucza³a cz³onków tego gremium jêzyka wêgierskiego.

Pozostawi³a po sobie 31 publikacji, w tym kilka znacz¹cych - g³ównie
z historii farmacji Lubelszczyzny, np. �Materia³y do dziejów aptekarstwa
Lubelszczyzny�, PTF-arm. Oddzia³ Lubelski, 1990 (wydawnictwo odbite na
xero); �Polscy historycy farmacji na bratniej ziemi wêgierskiej�, Farm. Pol.
6, 1982 oraz Farm. Pol. 4, 1988; �Farmacja na Lubelszczy�nie w latach 1944-
1950�, Farm. Pol. 1, 1988; �Ochrona zdrowia na Lubelszczy�nie w latach
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1944-1950, KAW, Lublin 1992. Wyg³osi³a 14 referatów na zebraniach towa-
rzystw naukowych, których by³a cz³onkiem. Po�wiêcono jej kilkana�cie ar-
tyku³ów w polskich czasopismach farmaceutycznych oraz 55 artyku³ów pra-
sowych. Dotychczas ukaza³y siê tak¿e dwie ksi¹¿ki o Alinie Wawrzosek, s¹
to: 1. Wróbel A., Garbacz J.: Dzia³alno�æ spo³eczna i artystyczna magister
farmacji Aliny Wawrzosek, Lublin 2004; 2. We³na M.: �Sztuka, ale nie
w pigu³kach� [W:] Szaleñcy i nawiedzeni, Lublin 1983.

 Za sw¹ dzia³alno�æ zawodow¹ i spo³eczn¹ by³a wielokrotnie odzna-
czana i nagradzana, w tym: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Z³otym i Srebrnym Krzy¿ami Zas³ugi, Medalami - im. Ignacego £uka-
siewicza �Za wybitne zas³ugi dla farmacji polskiej� oraz Prezydenta miasta
Lublina, Odznakami - � Za wzorow¹ pracê w s³u¿bie zdrowia�, �Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury�, �Zas³u¿ony Pracownik Rady Narodowej�, �Zas³u¿ony dla
miasta Lublina�, Nagrodami - Ministra Kultury i Sztuki �Za aktywn¹ dzia-
³alno�æ spo³eczn¹ i osi¹gniêcia w upowszechnianiu najlepszych warto�ci
kultury�, Miasta Lublina za rok 1975 w dziedzinie kultury, Wojewódzk¹
Nagrod¹ Spo³eczno-Kulturaln¹ za rok 1975 za wybitne osi¹gniêcia w dzie-
dzinie upowszechniania plastyki, Wojewódzkiej Rady Narodowej za rok 1988
za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie upowszechniania kultury.

Przez ostatnich kilka lat ciê¿ko chorowa³a, ale zawsze, do ostatniego
tchnienia, stara³a siê dzielnie znosiæ swe dolegliwo�ci. Do koñca tak¿e pozo-
sta³a niezwykle ciep³¹ i przyja�nie nastawion¹ do wszystkich osob¹. Choæ
ostatnie miesi¹ce przysz³o jej spêdzaæ w domu pomocy spo³ecznej, nie zmie-
ni³a swego nastawienia do ¿ycia. Lubi³a, gdy j¹ odwiedzano, odwzajemnia³a
siê wówczas niezwykle ciep³ym u�miechem i serdeczno�ci¹. Odesz³a w nie-
zwyk³ym spokoju, pozostawiaj¹c po sobie swe piêkne dokonania i pamiêæ...

Nabo¿eñstwo ¿a³obne odprawione zosta³o 5 grudnia 2008 r. o godz. 13°°
w ko�ciele parafialnym pw. �w. Agnieszki przy ul. Kalinowszczyzna 6 w Lu-
blinie. ¯egnana przez rodzinê, przyjació³ farmaceutów i aptekarzy, przedsta-
wicieli �rodowiska plastycznego, reprezentantów ró¿nych stowarzyszeñ i zwy-
k³ych mieszkañców Lubelszczyzny, spoczê³a na przyko�cielnym cmentarzu.

dr n. farm. Andrzej Wróbel
kierownik Zak³adu Historii Nauk Medycznych

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

1 Po kampanii wrze�niowej pozosta³ w Polsce i pracowa³ w konspiracji. W 1941 r. zosta³
aresztowany i zgin¹³ w Dachau.

2 Dowództwo Okrêgu Korpusu Nr X.
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�Proszê nie �piewajcie dla mnie smutnych pie�ni...
poniewa¿ kochaj¹ca twarz Boga o�wietla mnie swoim �wiat³em�

     Te s³owa piêknego wiersza, móg³ wypowie-
dzieæ mgr farm. Janusz Kuæ, który zmar³ po
tragicznym wypadku 17 stycznia 2004 roku ma-
j¹c zaledwie 29 lat, pozostawiaj¹c po sobie bez-
graniczny smutek w sercach najbli¿szych, nie-
przemijaj¹cy do dzisiejszego dnia.

Urodzi³ siê 21 lutego 1974 roku w Bia³ej
Podlaskiej. Rodzice, Stanis³awa i Jan, te¿ far-
maceuci, mieszkali wówczas i prowadzili ap-
tekê w Le�nej Podlaskiej. Janusz wychowa³ siê
w kochaj¹cej rodzinie, mia³ jeszcze brata i sio-

strê. Rodzice zwi¹zani z Lubelszczyzn¹, tu studiowali, pó�niej przenie�li siê
do W³odawy i podjêli pracê w aptekach � Cefarmu�. Kiedy  rozpocz¹³ siê
okres prywatyzacji pp. Stanis³awa i Jan otworzyli w³asn¹, niewielk¹ aptekê
we W³odawie przy ul. Targowej 1. Zawód zyska³ w owym czasie na znacze-
niu i wielu m³odych ludzi skierowa³o swoje zainteresowania ku farmacji,
niegdy� ma³o cenionej i ma³o obleganej przy rekrutacji na studia. W przy-
padku Janusza Kucia zawa¿y³ te¿ zapewne przyk³ad rodziców, niezwykle
sumiennie wykonuj¹cych swój zawód.

Jeszcze w czasie studiów Janusz, my�l¹c perspektywicznie o zapewnie-
niu sobie i rodzinie, �ród³a utrzymania, bêd¹c na czwartym roku Wydzia³u
Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie i maj¹c ¿onê Ma³go-
rzatê na trzecim roku tego¿ Wydzia³u, otworzy³ aptekê w Wyrykach, nie-
wielkiej miejscowo�ci, siedzibie gminy, oddalonej od W³odawy o 12 km.
Kierownictwo apteki obj¹³ jego ojciec, Jan Kuæ. Niestety dochody uzyski-
wane w tej placówce nie zapewni³yby, powiêkszaj¹cej siê rodzinie, �rodków
na utrzymanie, dlatego Janusz Kuæ po odbyciu sta¿u w aptece swoich rodzi-
ców we W³odawie i aptece szpitalnej Pañstwowego Szpitala Klinicznego Nr
4 w Lublinie, krótko pracowa³ te¿ w aptece mgr Paw³owicz przy ul. Pogod-
nej. Nastêpnie podj¹³ pracê w Czersku. Ostatecznie osiedli³ siê wraz z rodzi-

mgr farm. Janusz Kuæ � wspomnienie
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n¹ w województwie mazowieckim w T³ustem obok Grodziska Mazowiec-
kiego. Tutaj w okrêgu o silnie rozwiniêtej sieci aptek pracowa³ w B³oniu,
Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie.

Tragiczny wypadek drogowy, na oblodzonej nawierzchni jezdni zabra³ ojca
synom, Kacprowi i Micha³owi, mê¿a ¿onie Ma³gorzacie i syna rodzicom Sta-
nis³awie i Janowi. Po dwu dniach walki o ¿ycie mgr farm. Janusz Kuæ odszed³
do wieczno�ci. Jego organy zosta³y przekazane do transplantacji.

Bardzo trudno jest ¿egnaæ tak m³odego, obiecuj¹cego cz³owieka maj¹ce-
go, zdawa³oby siê przed sob¹ �wiat pe³en wspania³ych dokonañ, s³onecz-
nych dni, perspektyw osobistych i zawodowych, które tak nagle i niespo-
dziewanie zosta³y przerwane w ci¹gu u³amków sekund.

Pozostaje ¿al, ból, têsknota, poczucie bezsilno�ci, ale przecie¿ miar¹ na-
szej wiêzi z tymi którzy odeszli jest pamiêæ pozostaj¹ca w naszych sercach,
pamiêæ serdeczna, pamiêæ wieczna.

Dziêkujê Pañstwu mgr mgr Stanis³awie i Janowi Kuciom i Pani mgr Ha-
linie Maksymiuk za pomoc i materia³y do tego opracowania.

mgr farm. Jolanta Po³ajdowicz

STOWARZYSZENIE FARMACEUTÓW KATOLICKICH
POLSKI KO£O LUBELSKIE

ZAPRASZA
wszystkich Farmaceutów na Rekolekcje Wielkopostne

w dniach: 20.03. � 22.03.2009 r.
Rekolekcje odbêd¹ siê w Domu Rekolekcyjnym

Ognisko �wiat³a i Mi³o�ci, Kaliszany l, Józefów nad Wis³¹
Pocz¹tek rekolekcji 20 marca (pi¹tek) o godz. 19:00.

Szczegó³owe informacje i zapisy u Pani Teresy Zmarz
pod numerem telefonu 081 533 83 34.

M¹¿ i rodzina �. p. Pani Stanis³awy Osypiuk serdecznie dziêkuj¹ wszyst-
kim, którzy w ostatnim okresie ¿ycia tak bardzo pomagali Stanis³awie,

a tak¿e za tak liczny udzia³ �rodowiska aptekarskiego w pogrzebie.
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