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Z nowego projektu rozporządzenia w sprawie recept 
jasno wynika, że lekarze z Ministerstwa Zdrowia, 
kryjąc swoich kolegów niedbale wystawiających recepty, 
wolą obciążać pacjentów niż naprawić problem !

Śląska Izba Aptekarska przygotowuje PROTEST !
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mgr farm. Anna Śliwińska

Sezon wakacyjny to dla aptek prawdziwy 
sezon „ogórkowy”. Z oczywistych przyczyn 
od lat jest to czas znacznego spadku obrotów. 
Na tej prawidłowości planowane są w aptekach 
urlopy, płatnik prognozuje wydatki refundacje, 
hurtownie zapotrzebowanie.

Ogólne odczucia właścicieli aptek rodzin-
nych nie odbiegają w tym roku od normy: wa-
kacyjny bezruch.

Tymczasem sporządzone pod koniec wa-
kacji statystyki zaskoczyły wszystkich. Naj-
bardziej prognozy refundatora. Dotychczaso-
we prognozy przewidywały spadek refundacji 
w lipcu, w porównaniu z czerwcem o ok. 7,5%. 
Tymczasem faktyczna refundacja lipcowa prze-
kroczyła wartość z czerwca o ok. 0,6%, a prze-
rosła samą  prognozę o ok. 10,9%.

Równocześnie pojawiła się informacja IMS, 
że w lipcu sprzedaż z hurtowni do aptek w po-
równaniu z czerwcem spadła o 7%. Zazwyczaj 
te dwie wartości - refundacja dla apteki i za-
kupy w hurtowni falowały równomiernie, 
ulegając wakacyjnym spadkom. 

Przy zmniejszonych zakupach 
w hurtowni, jednoczesny 
wzrost obrotu w aptekach, 

 

wyrażony wzrostem refundacji ponad progno-
zy, odbiega od  dotychczasowych norm.

Nie można upatrywać przyczyny w „sezo-
nowej wyprzedaży” leków z aptek, gdyż nigdy 
nie stosowano takiej praktyki.

Jedynym spektakularnym wydarzeniem tego 
lata było wdrożenie przez firmy nowej logistyki 
i tzw. „sprzedaży bezpośredniej do aptek”. 

Czy ta nowa strategia mogła spowodować 
takie zaburzenie? Czy mogła stać się tak znaczą-
cym, pozahurtowym źródłem zaopatrzenia dla 
aptek, i których? Czy mogła obciążyć lipcowy 
budżet NFZ o 10% w stosunku do przewidywań ? 

Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania 
i sprawdzić kto zarobił na lecie 2009.

mgr farm. 
Anna Śliwińska

Wiceprezes Rady ŚIA 
ds. prawnych
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Nasz znak: SIAKat-0180-2009             Katowice 2009-09-03

Sz. P. 
Sekretarz Stanu

Jakub Szulc

Dziękuję za odpowiedź (MZ-UZ-OPK-71-15786-1/AK/09) na 
moje pismo (SIAKat-0128-2009), jednak analizując Pana odpowiedź, 
stwierdzam, że odpowiada Pan nie na temat, dlatego ponownie pozwolę 
sobie na przedstawienie mojego stanowiska.

1 - z istniejącej sytuacji prawnej i przesłanych dokumentów wynika, że zgodnie zapisami 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Art. 
163. 2. Minister właściwy do spraw zdrowia bada uchwały przyjmowane przez Radę 
Funduszu oraz decyzje podejmowane przez Prezesa Funduszu i stwierdza nieważność 
uchwały lub decyzji, w całości lub w części, w przypadku gdy: 1) narusza ona prawo …,

2 - z uwagi na powyższe wskazałem Ministrowi Zdrowia na niezgodność Zarządzenia 
Prezesa NFZ Nr 23/2009/DSOZ z dnia 13 maja 2009r. w sprawie planowania, 
przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników 
kontroli, z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie 
recept lekarskich, które bardzo dokładnie precyzuje i rozdziela zakres i miejsce kontroli 
recept pomiędzy osoby wystawiające a realizujące recepty.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia §26.1. jasno określa miejsce kontroli wystawiania 
recept i precyzuje, że NFZ dokonuje tej kontroli u osób wystawiających recepty.

Prezes NFZ natomiast swoim Zarządzeniem łamie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i przenosi kontrolę sposobu wystawiania recept do apteki.

3 - występując do Ministra wskazałem na łamanie obowiązującego prawa przez Prezesa 
NFZ i domagam się stwierdzenia nieważności Zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie 
niezgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz 
wprowadzenia takiej korekty tego Zarządzenia, by było zgodne z rozporządzeniem, 
czyli kontrole sposobu wystawiania recept odbywały się u osób je wystawiających, a nie 
w aptekach.

4 - bardzo chętnie podyskutuję z Panem w tematach dotyczących recept, które Pan 
poruszył w swoim piśmie, proszę jednak zwrócić uwagę na prawdziwe fakty i łamanie 
prawa przez NFZ właśnie w zakresie kontroli recept.

Pisze Pan o orzecznictwie sądowym, proszę jednak pamiętać, że w RP nie ma prawa 
precedensu i wyrok wiąże tylko w tej sprawie, a Sąd Apelacyjny nie jest Sądem Najwyższym 
którego wyroki mogą ewentualnie wskazywać linię orzecznictwa dla sądów. Ponadto 
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dla NFZ, gdzie fundusz zapłacił też koszty sądowe i zastępstwa procesowego.

Proszę jednak zwrócić uwagę na podstawową sprawę, gdyby NFZ przeprowadzał 
kontrole recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem i kontrolował oraz 
kwestionował sposób ich wystawiania u osób za to odpowiedzialnych - wystawiających 
recepty a nie w aptekach, gdzie są realizowane, to apteki nie miałyby problemów i nie 
włóczyłyby się po sądach a lekarze zaczęliby recepty wypisywać poprawnie.

Tymczasem Prezes NFZ wydaje Zarządzenie łamiące obowiązujące prawo, 
oddziały NFZ łamiąc prawo kontrolują apteki zamiast lekarzy pod względem sposobu 
wystawiania recept, w konsekwencji czego łupią apteki za błędy lekarzy, a Minister 
Zdrowia nie panuje nad NFZtem tworzącym własne prawo.

Tak więc w odpowiedzi na Pana pismo ponownie i dokładnie wskazałem w czym problem 
i oczekuję na podjęcie obowiązujących Ministra działań i doprowadzenie do zgodności 
Zarządzenia Prezesa NFZ z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia a w konsekwencji 
prowadzeniem kontroli sposobu wystawiania recept u osób je wystawiających.

Przy okazji proszę się dowiedzieć ile NFZ skontrolował w Polsce aptek, a ilu lekarzy 
i z kogo ile złupił pieniędzy, a to będzie dla Pana najlepsza informacja o łamaniu 
obowiązującego prawa.

Pozwolę sobie dodać, że jeżeli po tym piśmie Minister Zdrowia nie podejmie właściwego 
działania skieruję kolejne pismo ze skargą do Kancelarii Premiera z wnioskiem o zbadanie 
czy Min. Zdrowia prawidłowo sprawuje nadzór nad NFZ w zakresie legalności aktów 
wydawanych przez tę instytucję, jak też do Rządowego Centrum Legislacji z zapytaniem 
o prawidłowość korzystania przez Prezesa NFZ z przysługujących mu uprawnień 
prawotwórczych. Rozważymy też, czy zgodnie z ustawa o izbach aptekarskich nie 
skierować zapytania do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

Dla zaprezentowania naszego stanowiska w załączeniu opinia w sprawie zakresu 
obowiązywania rozporządzenia w sprawie recept lekarskich .

Na zakończenie dodam, że właśnie z wielkim rozczarowaniem przeczytałem 
projekt rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Ministerstwo się naobiecywało, zapewniało o rozdzieleniu odpowiedzialności za 
recepty pomiędzy wystawiających i realizujących a zadbał tylko o bezpieczeństwo 
i bezkarność niedbale wystawiających recepty, odbierając jednocześnie pacjentowi 
paragrafem 34 prawo do przysługujących mu leków refundowanych. Teraz apteki 
mają jasność, że nie mogą realizować zniżkowo ubezpieczonym niedbale i błędnie 
wystawionych recept, a pacjent ma być znawcą rozporządzenia w sprawie recept 
lekarskich i we własnym interesie pilnować, by lekarz nie popełniał błędów.

BRAWO ! Chce się tylko krzyknąć TERAZ POLSKA i DRUGA IRLANDIA !

Z uszanowaniem

Prezes Rady ŚIA
dr farm. Stanisław Piechula
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Nasz znak: SIAKat-0191-2009             Katowice 2009-09-14

Sz.P.
Julia Pitera

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Opracowania Programu 
Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

Szanowna Pani
W dniu mianowania na piastowane stanowisko stwierdziła Pani, że urzędnicy państwowi 

muszą dobrze służyć obywatelom a ich praca ma zapewnić to, by Rzeczpospolita działała 
jak najbardziej harmonijnie. Żaden urzędnik nie może zatruwać ludziom życia swoją 
nieudolnością albo złymi intencjami.

Z uwagi na te słowa pozwalam sobie przedstawić opisany problem wart setek milionów złotych.

Mamy wolny rynek, ale gospodarka lekami powinna być bezwzględnie pod starannym 
nadzorem Państwa.

Szczególnie ważna jest troska o ceny w momencie włączania leków w ciężar funduszy 
publicznych, czyli do wykazów produktów refundowanych. Obecność leku w takim wykazie 
jest instrukcją dla lekarzy „stosuj”. Ordynowanie i spożywanie wzrasta znacząco.

Producenci składając wniosek o refundację liczą na znaczny wzrost sprzedaży. Aby 
to uzyskać, są skłonni do negocjacji cenowych. Z chwilą refundacji cena leku bywała 
niejednokrotnie redukowana.

Obecnie obserwujemy niebywałe kuriozum - przypadki podwyższania ceny leku 
z chwilą jego włączania do wykazu leków refundowanych.

Oto kilka przykładów:
• AziTeva (azithromycina) zaw. 22,5 ml cena 17,79 rośnie do 35,94 o 102%
• Ortanol (omeprazol) tabl 40 mg x 28 cena 31,71 rośnie do 61,09 o 92,7%
• Cetiozone (cetirizina) tabl 10 mg x 28 cena  7,29 rośnie do 13,43 o 84,2%
• Nolpazol (pantoprazol) tabl 40 mg x 28 cena 28,84 rośnie do 49,33 o 71,0%
• Lorista (losartan) tabl 100 mg x 28 cena 25,01 rośnie do 42,60 o 70,3%

Przedstawiony obraz jest niepojęty. Wzrostu cen nie sposób nie dostrzec. Zwłaszcza przy lekach 
drożejących procentowo niewiele, a kwotowo ogromnie. Np. Pamidia (pamidronian) drożeje 
tylko o 16,2% a kwotowo aż o zł 70,36 na 1 iniekcji (opracowanie szczegółowe w załączeniu).

Jaka może być przyczyna tego zjawiska? Raczej na pewno ignorancja 
funkcjonariuszy ministerialnych niwecząca możliwości wielomilionowych 
oszczędności. Ale może nie tylko?

Dlatego zwracamy Pani uwagę na ten problem, by mu się przyjrzeć.

Z uszanowaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej- dr farm. Stanisław Piechula
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Nasz znak: SIAKat-0156a-2009             Katowice 2009-05-28
OPINIA

dotycząca wprowadzenia przez Ministra Zdrowia na listy refundowane
leków w cenach wyższych od cen wcześniej występujących na rynku.

Opinie sporządzono w związku z wprowadzeniem od refundacji od 16 marca 2009r. 
wielu leków w cenach wyższych a nawet rażąco wyższych od cen, w których te leki były już 
wcześniej dostępne w aptekach.

1 - Wprowadzenie

Na wstępie pozwolę sobie w sposób laicki wyjaśnić kilka szczegółów, które zorientują 
w temacie osoby spoza branży farmaceutycznej. Uproszczę i pominę także niektóre aspekty 
nieważne dla tej opinii, by tematu nie komplikować.

A - Co jakiś czas zostają nowelizowane rozporządzenia wpływające na ceny leków refundo-
wanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia osobom ubezpieczonym.

B - Na listy leków refundowanych wchodzą wtedy leki nowe, które dopiero pojawiają się na 
polskim rynku, jak i takie, które były już dostępne w aptekach ale za 100% odpłatnością.

C - Ustalając ceny leków refundowanych, jak wskazuje ustawa o cenach (Dz.U.2001.97.1050 
- Art.7.), specjalny Zespół do Spraw Gospodarki Lekami działający przy Ministrze Zdrowia, 
powinien przedstawić Ministrowi swoje stanowisku w zakresie ustalania wykazów oraz cen 
urzędowych produktów leczniczych.

Stanowisko jak i późniejsze ceny tych leków powinny wynikać z szeregu ważnych kry-
teriów, takich jak:

1) poziomu cen w krajach o zbliżonej wysokości dochodu narodowego na jednego mieszkańca, 
2) konkurencyjności cenowej, 
3) wpływu leku na bezpośrednie koszty leczenia, 
4) wielkości realizowanych dostaw w okresie poprzedzającym złożenie wniosku lub infor-
macji i deklarowanych w okresie późniejszym, 
5) kosztów produkcji, 
6) udowodnionej skuteczności leku, 
7) znaczenia leku w zwalczaniu chorób o znacznym zagrożeniu epidemiologicznym i cywilizacyjnym,
8) marża hurtowa liczona przez przedsiębiorcę prowadzącego obrót hurtowy od ceny urzędowej 
hurtowej wynosi 8,91 %, przy czym w przypadku, gdy stopy procentowe ustalane przez Radę 
Polityki Pieniężnej ulegną obniżeniu o więcej niż 30 % w stosunku do ich wysokości obowią-
zującej w dniu wejścia w życie ustawy, marża ta powinna ulec obniżeniu co najmniej o 10 %, 
9) marża detaliczna liczona przez przedsiębiorcę prowadzącego obrót apteczny wynosi: 
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Cena hurtowa w złotych Marża detaliczna liczona od ceny hurtowej 

0-3,60 40 % 
3,61-4,80 1,44 zł 
4,81-6,50 30 % 
6,51-9,75 1,95 zł 
9,76-14,00 20 % 
14,01-15,55 2,80 zł 
15,56-30,00 18 % 
30,01-33,75 5,40 zł 
33,76-50,00 16 % 
50,01-66,67 8,00 zł 
66,68-100,00 12 % 

powyżej 100,00 12,00 zł

WAŻNE ! Ostateczna cena leku refundowanego powstaje z zaakceptowanej ceny 
proponowanej przez producenta, do której jest doliczana marża hurtowa 8,91% 
i detaliczna (apteczna) zależna od ceny leku i wynikająca z powyższej tabeli.

D - marża hurtowa i detaliczna (apteczna) leków pełnopłatnych, które są dostępne dla pa-
cjenta jako nie refundowane, nie jest w Polsce ustawowo określona i przy dzisiejszych grach 
cenowych i konkurencji może wykazywać znaczące wahania, jednak do naszych obliczeń 
można założyć, że standardowo wynosi około 10% w hurtowni i 18% w aptece.

2 - Analiza cen leków przed wprowadzeniem do refundacji.

Jak wynika z w/w ustawy Zespół do Spraw Gospodarki Lekami działający przy Mini-
strze Zdrowia powinien wziąć pod uwagę mi. 1) poziom cen w krajach o zbliżonej wysoko-
ści dochodu narodowego na jednego mieszkańca, jak i 2) konkurencyjność cenową.

Niestety nie wpisano w te kryteria konieczności uwzględnienia ceny leku na polskim 
rynku przed jego wprowadzaniem na listy leków refundowanych, jednak nie mieści się 
w głowie, by analizując ceny w innych krajach i konkurencyjność cenową, nie wziąć 
pod uwagę ceny danego leku na polskim rynku przed jego refundowaniem!

Przecież jest to najważniejsze kryterium, gdyż od razu pokazuje w jakiej cenie producent 
może dany lek wprowadzać na nasz rynek i jeżeli wiemy w jakiej cenie dany lek jest wcześ-
niej sprzedawany w aptekach i hurtowniach, to już mamy najważniejszą informację o cenie 
producenta dla danego leku na polskim rynku.

Znając taką cenę, posiadamy najsilniejszy argument do negocjacji cenowych z pro-
ducentem, gdyż dlaczego NFZ miałby refundować producentowi lek w wyższej cenie 
niż cena w jakiej producent sam wprowadził ten lek na polski rynek.

3 - Jak powinno się obliczać maksymalną cenę leku refundowanego, gdy wcześniej lek 
ten był dostępny na polskim rynku jako pełnopłatny.

Najłatwiej byłoby od ceny detalicznej odjąć zwyczajową marżę detaliczną i hurtową 
a następnie dodać marżę hurtową i detaliczną wynikającą z ustawy o cenach lub przynaj-
mniej taki mechanizm zastosować w negocjacjach.

Wykonajmy takie obliczenie dla najbardziej jaskrawego przykładu z listy leków refun-
dowanych, która obowiązuje od 16 marca 2009r.
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Lek ten przed wprowadzeniem do refundacji był dostępny w cenie detalicznej wolnej 
brutto - 434,21zł

Lek ten wprowadzono na listy refundowane w cenie detalicznej brutto 504,57 zł 
z czego pacjent płaci ryczałt (3,2zł), zaś NFZ dopłaca (504,57 - 3,2) 501,37zł

Kto i dlaczego dopuścił taką cenę trudno powiedzieć, jednak gdyby wziąć pod uwagę 
wcześniejszą cenę rynkową to należałoby zwrócić uwagę na następujące argumenty:

3a - NFZ mógł zaoszczędzić około 149zł na każdej fiolce

Lek był w cenie wolnej brutto 434,21zł 
W cenie tej było około 18% marży aptecznej i około 10% marży hurtowej, czyli 28%.

(Częstym problemem w dyskusjach o marży na leki jest problem sposobu liczenia marży 
od dołu lub od góry, czyli ustalenie czy mówimy o marży czy narzucie, co ma jeszcze 
dodatkowy wpływ na ceny leków. Problem ten pominę, gdyż w tym przypadku pokazania 
innego problemu nie ma on większego znaczenia.)

Jeżeli odejmiemy 28% (121,58zł) od 434zł, to otrzymamy orientacyjną cenę producenta 
na poziomie 312zł

Gdyby na takim poziomie ustalić cenę producenta do refundacji (producent by otrzymy-
wał za lek nadal ten sam zysk a w dodatku wiadomo, że leki refundowane jako tańsze dla 
pacjenta sprzedają się w większych ilościach), to dodając dane z ustawy o cenach (marża 
hurtowa 8,91% (27.86zł) i marża apteczna 12zł) uzyskalibyśmy cenę ostateczną 3�2,63 
+ 27,86 + �2 = 352,49zł

NFZ mógłby zaoszczędzić (501,37 - 352,49) 149zł na każdej fiolce
Tymczasem !
Cenę ustalono na poziomie 501,37zł
Apteka zamiast 18% (78,12zł) zarabia 12 zł.
Marża hurtowa nieco spadła do 8,91%
Producentowi natomiast znacząco dołożono, gdyż wcześniej sprzedając lek 
otrzymywał za każdą fiolkę około 312zł zaś obecnie 445zł, czyli o 133zł więcej !

UWAGA ! Ten system liczenia jest uproszczony i dobry tylko tam gdzie NFZ 
refunduje prawie całość leku. W innych przypadkach gdy zmieniają się odpłatności 
pacjentów refundację NFZtu należy obliczać trochę inaczej.

Jednak tak czy siak, producenci leków dzięki szczodrobliwości Ministerstwa 
Zdrowia zarabiają więcej czym obciążany jest NFZ lub pacjent.

3b - Dlaczego ceny są podnoszone przy wprowadzaniu na listy refundowane?

Pomijając obliczenia z punktu 3a, wskazujące na zdroworozsądkowe podejście do nego-
cjacji cen leków refundowanych oraz możliwości znaczących oszczędności, to i tak niezro-
zumiały i kuriozalny pozostaje fakt podnoszenia ceny leku i dodatkowych maksymalizacji 
zysków producenta przy automatycznym, ustawowym obniżaniu marży hurtowni i apteki.
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Gdyby cenę leku refundowanego nawet pozostawiono na tym samym poziomie, to pro-

ducent już zwiększa zyski, gdyż automatycznie na niego przechodzi część marży hurtowej 
i przy lekach droższych większość aptecznej.

Z uwagi na powyższe działania Ministerstwa Zdrowia należałoby mówić o:

- ewidentnych stratach (ES) wynikających z nieuzasadnionego podnoszenia cen, 
które dla wybranych leków z załączonej tabeli wynoszą:

Lek ES
zł za 1 op.

Razy ilość 
refundowanych 
opakowań przez 

NFZ ???

Pamidia; inj. iv. (koncentrat) 90 mg/10 ml  x 1 fiol. 10 ml 70,36
Zolaxa; tabl. powl. 10 mg  x 30 tabl. 53,38
Ketilept 200 mg; tabl. powl. 200 mg  x 60 tabl. 46,70
Fentanyl Actavis 100 mcg/h; TTS plastry 0,1 mg/h  x 5 plastrów 43,33
Fentanyl Actavis  75 mcg/h; TTS plastry 0,075 mg/h x 5 plastrów 30,34
Zolaxa; tabl. powl. 5 mg  x 30 tabl. 22,77
Fentanyl Actavis  50 mcg/h; TTS plastry 0,05 mg/h  x 5 plastrów 2�,55

- możliwych oszczędnościach (MO) wynikających z możliwości zachowania ceny 
producenta wynikającej z wcześniejszej sprzedaży pełnopłatnej i dołożenia ustawowej 
marży na leki refundowane, które dla wybranych leków z załączonej tabeli wynoszą:

Lek MO
zł za 1 op.

Razy ilość 
refundowanych 
opakowań przez 

NFZ

Pamidia; inj. iv. (koncentrat) 90 mg/10 ml  x 1 fiol. 10 ml �49
Zolaxa; tabl. powl. 10 mg  x 30 tabl. 8�
Ketilept 200 mg; tabl. powl. 200 mg  x 60 tabl. 74
Fentanyl Actavis 100 mcg/h; TTS plastry 0,1 mg/h  x 5 plastrów 75
Fentanyl Actavis  75 mcg/h; TTS plastry 0,075 mg/h  x 5 plastrów 5�
Zolaxa; tabl. powl. 5 mg  x 30 tabl. 32
Fentanyl Actavis  50 mcg/h; TTS plastry 0,05 mg/h  x 5 plastrów 36

4 - Straty NFZ

Chcąc wykazać faktyczne straty przy takim podejściu do ustalania cen leków refundowa-
nych należałoby sprawdzić ile opakowań danego leku w wyższej cenie sprzedano w danym 
okresie refundacyjnym i wymnożyć razy ewentualny wzrost ceny a jeszcze lepiej razy moż-
liwe oszczędności, co pokaże straty NFZ dotyczące refundacji tylko tego leku.

Proszę wystąpić do Centrali NFZ, by do podanej tabeli w załączniku dopisali ilość sprze-
danych w Polsce opakowań w ciągu tych kilku miesięcy ich refundowania. Przypuszczam, 
że tu kwoty nie będą porażające.

Należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze większe i NAJPOWAŻNIEJSZE straty 
z takiego niedbałego podejścia do polityki lekowej naszego Państwa, gdyż gdyby każdy 
z tych leków, który posiada już na listach leków refundowanych swoje odpowiedniki 
(a większość z nich właśnie posiada) wprowadzić w cenie niższej, to jednocześnie moż-
na a nawet wypadałoby obniżyć limit dla danej grupy odpowiedników, co spowodo-
wałoby oszczędności na tym leku i wszystkich już wcześniej dostępnych w refundacji 
odpowiednikach. Działanie takie spowodowałoby zmniejszenie wydatków NFZ a także 
obniżenie cen leków przez pozostałe firmy.
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Proponuję wystąpić do NFZ o podanie ilości refundowanych opakowań dla wszyst-
kich odpowiedników w danej grupie i dopiero wtedy policzenie możliwych oszczędności.

Przykład:
Gdyby lek Pamidia inj. 90mg/10ml wprowadzono w cenie urzędowej 352,49zł (jak obli-

czono wyżej) i do tego poziomu zostałby obniżony limit dla Acidum pamidronicum, to NFZ 
mógłby refundowałby o 149zł każdą fiolkę nie tylko leku Pamidia ale także wszystkich re-
fundowanych odpowiednikó, takich jak: Pamidronat-ratiopharm, Pamitor, Pamidronat me-
dac, Pamifos-90, Pamisol 9, Aredia (dokładne dane w załączniku przy leku Pamidia).

5 - Wnioski

Wytłumaczeniem braku prawdziwej polityki lekowej i dopuszczaniem do takich sytuacji 
w naszym Państwie jest braku specjalistów z wykształceniem farmaceutycznym na odpo-
wiednich stanowiskach.

Druga przyczyna to ciągły wpływ polityki. Od lat brak odpowiedniego wiceministra 
zdrowia do spraw leków z wykształceniem farmaceutycznym, który by od początku swojej 
kadencji zajmował się lekami i orientował się w temacie, co dałoby dla budżetu MILIAR-
DOWE oszczędności. Do tego jeszcze należy dodać wymiatanie specjalistów z przyczyn 
politycznych, jak ostatnio Prezesa Urzędu Rejestracji Leków. Niestety zmieniono także 
w Ministerstwie Zdrowia Departament Farmacji na Departament Polityki Lekowej, by nie 
było żenady przy zatrudnianiu tam niefarmaceutów.

W wyniku synergii wielu powyższych zjawisk, fatalnych dla polskiej polityki lekowej, 
która w mojej ocenie jest coraz gorsza, doprowadzono do braku odpowiednich specjalistów 
i fachowców na odpowiednich stanowiskach, którzy nie panują nad tym co należałoby zrobić.

Konkretnie jednak w tym przypadku, należałoby wyposażyć Ministerstwo Zdrowia 
w wiedzę o cenach leków pełnopłatnych na naszym rynku i to nie tylko tych refundowanych. 
Do podawania tych cen należałoby przynajmniej zobligować firmy farmaceutyczne przy 
występowaniu o wprowadzenie ich leków do refundacji.

Poza tym należałoby wnikliwie sprawdzić, kto 
był odpowiedzialny i dopuścił, by takie zawy-

żone ceny leków zaakceptowano i wpro-
wadzono.

Z uszanowaniem 
Prezes Rady ŚIA 

dr farm. Stanisław Piechula
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Insulina jest nieodzowna. Nie stosujemy żadnych ograniczeń w dostępie do niej. Wręcz 
maksymalnie ułatwiamy dostępność refundowaniem pacjentowi wydatku. Narodowy 
Fundusz Zdrowia wykłada na insulinę niecałe pół miliarda złotych rocznie!

Przemysł byłby rad, gdyby to było nie pół a cały miliard. Zaoferował dwa nowe analogi 
insuliny, mniej więcej dwukrotnie droższe. My, przy wielkiej sympatii do diabetyków, 
nie mając obiektywnych dowodów naukowych świadczących o lepszej 
skuteczności produktów droższych i nie istnieniu działań niepożądanych, 
wystąpiliśmy do władz o pohamowanie się z refundowaniem nowości 
do czasu zebrania doświadczeń z krajów zamożniejszych, w których pół 
miliarda nie jest problemem. 

dr Tadeusz J. Szuba 
Prezes Zarządu

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne            Warszawa, 13 lipca 2009r. 

Dr Ewa Kopacz, Minister Zdrowia
Dr Marek Twardowski, V-Minister ds. Farmacji
Warszawa

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Zgłaszamy ekstra prośbę, dotyczącą insuliny, leku bardzo ważnego zdrowotnie 
(cukrzyca) i ekonomicznie (setki milionów rocznie).

W farmacji wielokrotnie ma miejsce aktywny lobbing nowych produktów. Są wytwa-
rzane monopolistycznie, a więc bardzo drogie, można na nich bardzo dużo zarobić. Pa-
cjentom zależy na zdrowiu, łatwo ulegają sile promocji, zwłaszcza gdy płaci Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Tu chodzi konkretnie o dwa leki, o dwa analogi insuliny:
1. insulina glarginowa, Lantus, firmy Sanofi-Aventis,
2. insulina detemirowa, Levemir, firmy Novo Nordisk.

Ministerstwo Zdrowia jest pod niewiarygodną presją lobbingu, by te dwa leki objąć 
 natychmiast refundacją (patrz np. ogromny artykuł w poczytnym „Wprost” Nr 19/2009) 
i jest obawa, że tej presji niebawem ulegnie.

Prosimy o rozwagę z maksymalną determinacją. Dla dwóch powodów:
1. Refundowanie insulin analogowych długodziałających spowoduje niepotrzebnie ogrom-

ny wzrost wydatków NFZ i ograniczy fundusze na inne leki. Mogą wchodzić w grę 
kwoty rzędu 200-300 mln złotych rocznie.

2. Dobroć refundacyjna może wyjść nam bokiem. O ile insuliny naturalne wytwarzane 
przez trzustkę ludzie używają już milion lat bez szkody dla zdrowia, insuliny nienatu-
ralne, analogowe, mogą za 5-10-20 lat ujawnić skutki katastrofalne. Tego jeszcze nikt 
na świecie nie wie.
Poczekajmy. Nie spieszmy się. Poobserwujmy rozwój wydarzeń. Diabetycy mają się 

doskonale na wyśmienitych insulinach stosowanych obecnie. Żaden kraj na świecie nie 
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zdecydował się  jeszcze na orgię „analogową”. W zamożnych Niemczech, w których na 
lepsze  leki  nie  skąpi  się  pieniędzy, Lantus i Levemir  stanowią zaledwie  12,8% spożycia 
insulin. A więc widać nie są one bardzo lepsze.  Ale tam lekarze słuchają ministra zdrowia 
i szefa NFZ. A w Polsce - repów.

Jest podstawa do obaw. Bezkrytyczne finansowanie groszem publicznym wszystkich 
insulin wyrządzi dużą szkodę NFZ`owi, jeszcze większą przemysłowi krajowemu  i może 
jeszcze większą zdrowiu ludzkiemu. Radzimy zastosować się do rekomendacji AOTM`u 
i objąć Lantus i Levemir protekcją państwa w sposób uwarunkowany ostrożnością. Naszym 
zdaniem nie należy jeszcze długo wpisywać obu leków na listę leków refundowanych, do-
stępnych powszechnie, każdemu. 

Nieduża pula obu leków mogłaby być przydzielona eksperymentalnie prezesowi NFZ 
dla indywidualnych diabetyków „źle idących” na normalnych doskonałych insulinach, 
w ramach tzw. programów terapeutycznych. Profesorowie diabetologii robiliby stosowne 
obserwacje. 

I ten gest można „sprzedać” prasie jako wyraz troski o człowieka. Podobnie jak to było 
wczoraj z lekami na dolegliwości występujące bardzo rzadko. 

Pretekstem do zmniejszenia życzliwości wobec stowarzyszeń diabetyków mogą być 
ostatnie doniesienia naukowe, że insuliny analogowe powodują raka piersi.

Z poważaniem, dr Tadeusz J. Szuba - Prezes Zarządu

Botulinowa toksyna
W Polsce jeszcze mało popularna, jest już na świecie rozluźniaczem mięśniowym 

numer 1. Częściej używanym niż tetrazepam, baclofen, tolperison. Zapewne i u nas 
znajdzie szersze zastosowanie, bo nie jest bardzo droga.

USA. FDA poleciła producentowi uzupełnić opakowanie leku (ulotkę) ostrzeże-
niem, że jego działanie rozprzestrzenia się niekiedy poza obszar przeznaczenia 
(miejsce iniekcji).

Red.: Przy okazji informujemy o najczęstszych działaniach niepożądanych toksyny 
botulinowej, wg danych WHO, na podstawie 752 raportów:
• utrudnienie połykania  - 249
• opadanie powiek  - 203
• osłabienie mięśni  - 185
• odwojenie widzenia  - 60.

Przy okazji można też prosić Urząd Rejestracji Leków, by Botox nie nazywał się 
Botulinum antitoxin, a Botulinum toxin.

Erlotinib
Kanada i USA. W Kanadzie (www.hc-sc.gc.ca) i w USA (www.fda.gov) opublikowano 

informację o przypadkach perforacji żołądkowo-jelitowych, zespołu Stevens-Johnsona 
i perforacji rogówki przy stosowaniu erlotinibu (Tarceva) do leczenia raka płuc. Przypadki 
bywają śmiertelne. 
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Kanada. Ostrzeżono lekarzy o ryzyku histoplazmozy, inwazyjnej infekcji grzybiczej, 

u pacjentów biorących Enbrel (etanercept). Lek jest stosowany do leczenia reumatoidalnego 
zapalenia stawów, artropatii łuszczycowej, młodzieńczego zapalenia stawów, zesztywniają-
cego zapalenia stawów kręgosłupa i łuszczycy płytkowej.

Health Canada miała raporty o niekorzystnych działaniach:
• poważna płucna i rozsiana histoplazmoza,
• kokcydiogrzybica,
• drożdżyca wywołana przez Blastomyces z finałem śmiertelnym.

Aliskiren
Anglia. MHRA ostrzegła, że przy stosowaniu aliskirenu może wystąpić obrzęk naczy-

nioruchowy i ostra niewydolność nerek. Szkodliwe działanie jest częstsze przy jednoczes-
nym stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Red.: Wiadomość jest wielce niedobra dla producentów, którzy już zaoferowali aliskiren 
do leczenia nadciśnienia: Enviage, Rasilez, Riprazo, Sprimeo, Tekturna.

Clopidogrel
Chemicznie  prymitywny kongener ticlopidiny, clopidogrel, został zrobiony i opa-tentowa-

ny w 1988 r., gdy ochrona patentowa ticlopidiny wygasała. Nowy à la wynalazek w oparciu 
o ważny patent kosztuje do dziś w USA zł 18,00/1 tabl 75 mg Plavixu, w Polsce - zł 5,67.

Krytyczne uwagi o clopidogrelu pochodzące z USA przekazaliśmy w „Aptekarzu” Nr 
7/8 (2009) na str. 145-146. Oto inne:

Irlandia. Irlandzki Urząd Leków powiadomił o raportach sugerujących, że clopidogrel 
jest mniej efektywny u jednych pacjentów, niż u drugich (włącznie z tymi biorącymi inhibi-
tor pompy protonowej) powodując zwiększone ryzyko ostrego zawału serca.

Temat jest poważny, niezrozumiały. Podjęto studia dostępnych danych. Na razie tylko 
ostrzeżono lekarzy o możliwości interakcji clopidogrelu z inhibitorami pompy protonowej 
skutkującej zawałem serca.

Methylphenidat
Popularny pół wieku temu methylphenidat (Ritalin firmy Ciba), po czym niemal całko-

wicie zaniechany, stał się obecnie bodaj lekiem Nr 1 do leczenia ADHD (attention deficit hy-
peractivity disorder) zaburzenia uwagi/aktywności przeważnie u dzieci i młodzieży. Zwany 
najczęściej handlowo Concerta. Anglia. Komitet ds. Leków dla ludzi postanowił w oparciu 
o dostępne dane, że korzyści z methylphenidatu są większe od ryzyka powodowanego jego 
działaniami niepożądanymi. Sprecyzowano liczne przeciwwskazania (depresja, anoreksja, 
tendencje samobójcze, schizofrenia itd.). Podawanie leku ma być pod okiem specjalisty, 
monitorowane, i choć raz w roku przerywane celem podjęcia decyzji, czy nadal potrzebne.

Risperidon/Olanzapina
Anglia. Komitet Bezpieczeństwa Leków poinformował o ewiden-

tnie zwiększonym ryzyku udaru mózgu u staruszków z demencją le-
czonych atypowymi lekami antypsychotycznymi. Udary są trzy razy 
częstsze niż u osób otrzymujących placebo. W toku kontroli skutków 
risperidonu zauważono częstsze zgony przy ordynowaniu jednoczes-
nym furosemidu. W listopadzie 2008r. konkludowano, że zwiększone 
ryzyko zgonu nie może być wykluczone przy podawaniu jakichkol-
wiek typowych antypsychotyków. 

Danuta Wojnicka-Szuba
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Tendencja wypychania farmaceutów z aptek przez kupców jest dość powszechna. Ten-
dencja ta jest zrozumiała, bo apteka przy ważnych funkcjach prozdrowotnych jest przedsię-
biorstwem, które może przynosić zysk. Amatorów zysku są miliony.

Ta tendencja zwyciężyła w III RP. Nie dlatego, że rząd i parlament uznały, iż apteka 
nie różni się od sklepu spożywczego lub bławatnego. Dlatego, że w PRL brak wolności 
dokuczył ludziom do tego stopnia, iż zapragnęli złotej wolności, nieograniczonej swobody 
jakiejkolwiek działalności gospodarczej. 

W dyskusji „na szczycie” na temat prawa farmaceutycznego zadano aptekarzom (Iz-
bie Aptekarskiej) pytanie: „macie dowody, że apteka w rękach kupca wyrządza szkody 
zdrowiu?” Nie mogli odpowiedzieć „tak”, bo przecież w każdej aptece oprócz właścicie-
la jest kierownik-farmaceuta. Godziliby w niego. Sprawa „aptecznego” bezpieczeństwa 
ludności jest bardzo złożona. Trudno jest wyłożyć i przekonać, że kluczowe stanowienie 
ustawy Prawo farmaceutyczne (Art. 86) „Apteka jest placówką ochrony zdrowia pub-
licznego” nie może nie być fikcją, gdy apteką włada kupiec zainteresowany przecież 
wyłącznie zyskiem. 

Dziś mamy więc to, co każdy widzi. Nie tylko indywidualne apteki nie-farma-
ceutów, ale całe sieci aptek nie-farmaceutów. Malejący udział władczy farmaceutów 
w obrocie lekami.

Tak źle nie potoczyły się sprawy na Zachodzie Europy, gdzie nie było wcześniej „demo-
kracji ludowej” i ucisku gospodarczego, gdzie nie było później reakcji psychologicznej na 
ten ucisk. Autorytet apteki farmaceutycznej pozostał nietknięty. Darzono ją pełnym zaufa-
niem właśnie dlatego, że była we władaniu fachowca od leków, a nie od wszystkiego, czyli 
niczego. Nie kojarzono tego z ograniczeniami swobód działalności gospodarczej. Tam, tak 
jak w II RP, było bez aptek pod dostatkiem dziedzin w przemyśle, handlu i usługach dla 
każdego podmiotu przedsiębiorczego.

Do dzisiaj w wielu krajach europejskich właścicielem apteki jest tylko farmaceuta. Na-
wet farmaceuta ma swobody gospodarcze ograniczone w tym sensie, że nie może władać 
10-50-100 aptekami. Chodzi tu o taką sytuację w detalu, by pacjent miał maksimum dostę-
pu do zdrowia i minimum dostępu do wyzysku, by firmy produkcyjne, oferujące produkty 
monopolistyczne, z racji bądź patentu, bądź nazwy zastrzeżonej, miały trudność wchodze-
nia w zmowę z detalistami. Zmowę prowadzącą do faworyzowania ich produktów kosztem 
produktów konkurencji, tańszych i często lepszych.

Interes chorego/pacjenta/konsumenta/obywatela jest nadrzędny. Jednak interes przed-
siębiorcy też jest ważny. Na świecie wymyślono różne metody godzenia tych interesów:
• w Anglii każdy może mieć aptekę, ale obrót lekami jest precyzyjnie regulowany; kto 

chciałby zarobić za dużo, rychło straci wszystko,
• w USA swobody gospodarcze są największe, ale ustawodawstwo antymonopolowe 

i antyspekulacyjne - najostrzejsze,
• w Europie kontynentalnej, w aptekarstwie przeważa system powierzania troski o interes 

pacjenta profesjonalnemu farmaceucie.
My w Polsce mamy kłopot. Po nastaniu III RP pozwoliliśmy każdemu mieć aptekę,  

a nawet dużo aptek, a nie potrafimy ustrzec obywateli od ujemnych tego skutków. 
Dobrze to ilustrują orgie cenowo/rabatowo/lojalnościowe. Zawrotne sprzedaże leków 

drogich przy obfitości identycznych lub analogicznych leków tanich.
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wpływom potężnych przedsiębiorców, jednak unijny rozum zbiorowy temu przeszkadza. 
Możemy my, a nawet bodaj musimy, na tym skorzystać. Dowodem na to jest spór między 
kupcami i aptekarzami w Republice Federalnej Niemiec. Rząd lokalny nie miał odwagi 
sprzeciwić się kupcom. Aptekarze sprzeciwili się i obronili swoje, i pośrednio pacjentów, 
interesy. Nie tylko interesy niemieckich aptekarzy i pacjentów. Wszystkich europejskich.

Przed kilku dniami, 19 maja 2009r., zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Sprawied-
liwości (ETS) w Luksemburgu w sprawie wniesionej przez Izbę Aptekarską kraju Saary 
i Niemieckie Stowarzyszenie Aptekarzy przeciw holenderskiej spółce DocMorris i lokalne-
mu rządowi Saary, który pozwolił w 2006r. tej spółce na otworzenie filii nie będącej włas-
nością farmaceuty i na detaliczną sprzedaż leków. Wygrali aptekarze, przegrał rząd i kupcy. 
Przewód sądowy i wyrok jest absolutnie autorytatywny. W skład zespołu ETS wchodzili 
również pełnomocnicy rządu polskiego: E. Ośniecka-Tamecka oraz M. Kapko.

Za błyskawiczne informacje dziękujemy serdecznie Konradowi Niklewiczowi z Gaze-
ty Wyborczej, http://blogue.blox.pl/2009/05 oraz Ireneuszowi Kolowcy z biura prasowego 
ETS, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uriCELEX:62007J0171:PL: HTML.

Oto fragmenty przewodu sądowego i wyroku ETS z 19 maja 2009 r.:

1. Wnioski o wydanie orzeczenia dotyczą wykładni art. 43 WE i 48 WE oraz zasad pra-
wa wspólnotowego.

Uregulowania wspólnotowe
3. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. 

stanowi:
Kwestie rozmieszczenia geograficznego aptek i monopolu na wydawanie produktów 

leczniczych powinny pozostać w kompetencji państw członkowskich. Dyrektywa nie 
wprowadza żadnych zmian w przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich wprowadzających zakaz wykonywania przez spółki niektórych 
czynności w dziedzinie farmacji lub uzależniających wykonywanie tych czynności od speł-
nienia określonych warunków. 

Uregulowania krajowe
5. W świetle par. 1 niemieckiej ustawy o aptekach zaopatrują one ludność w produkty 

lecznicze zgodnie z wymogami interesu publicznego z poszanowaniem przepisów prawa.
Prowadzenie apteki oraz filii danej apteki w liczbie nieprzekraczającej trzech filii (w tym 

samym rejonie - powiecie lub sąsiednim) wymaga uzyskania zezwolenia właściwego orga-
nu administracji publicznej. 

Zezwolenie dotyczy wyłącznie farmaceuty, któremu zostało udzielone, oraz pomiesz-
czeń określonych w zezwoleniu.

6. Par. 2 w/w ustawy stanowi, że zezwolenia  udziela się, jeżeli:
• wnioskodawca jest Niemcem lub obywatelem jednego z pozostałych krajów Unii 

Europejskiej,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych,
• posiada uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty zgodnie z przepisami nie-

mieckimi,
• jest dostatecznie godny zaufania, by prowadzić aptekę,
• jest zdolny, z punktu widzenia zdrowia, do prawidłowego prowadzenia apteki.

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie jest zobowiązany do osobistego zarządzania  
apteką. Dla każdej filii jest zobowiązany zapewnić odpowiedzialnego farmaceutę.

8. Aptekę może prowadzić kilka osób wspólnie, ale wszystkie muszą uzyskać zezwolenie.
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Postępowania przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
11. DocMorris jest spółką akcyjną z siedzibą w Holandii, która prowadzi w szczególno-

ści działalność w zakresie sprzedaży korespondencyjnej produktów leczniczych.
Ministerstwo Sprawiedliwości, Zdrowia i Spraw Socjalnych Kraju Saarland udzieliło 

29 czerwca 2006r. spółce DocMorris zezwolenia na prowadzenie jako filii, apteki w Saar-
bruck, pod warunkiem zatrudnienia farmaceuty.

12. W dniach 2 i 18 sierpnia 2006r. Izba Aptekarska Saarlandu i Niemieckie Stowa-
rzyszenie Aptekarzy wnieśli skargi do Sądu Administracyjnego o unieważnienie decyzji 
Ministerstwa z 29 czerwca 2006r. 

13. W swych skargach podnoszą oni, że decyzja ta jest sprzeczna z ustawą o aptekach, jej za-
sadą zastrzegającą wyłącznie na rzecz farmaceutów prawo do posiadania i prowadzenia apteki. 

14. Ministerstwo, popierane przez DocMorris, podniosło, że było zobowiązane do niestoso-
wania przepisów ustawy o aptekach, bo naruszały one prawo Unii Europejskiej gwarantujące 
swobodę przedsiębiorczości. Spółka kapitałowa prowadząca zgodnie z prawem aptekę w jed-
nym z państw członkowskich nie miałaby dostępu do rynku niemieckiego. Ograniczenie takie 
nie jest niezbędne dla osiągnięcia zgodnego z prawem celu ochrony zdrowia publicznego.

15. W tych okolicznościach Sąd Administracyjny Saarlandu postanowił zawiesić po-
stępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniem: Czy przepisy UE dotyczące swobody 
przedsiębiorczości w odniesieniu do spółek kapitałowych należy interpretować w ten spo-
sób, że sprzeciwiają się one zasadzie wykluczenia osób nie będących farmaceutami?

Odpowiedź Trybunału
17. Sąd Krajowy dąży do ustalenia, czy przepisy UE stoją na przeszkodzie uregulowa-

niu krajowemu, takiemu jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, 
które uniemożliwia osobie nie będącej farmaceutą posiadanie i prowadzenie apteki.

18. Po pierwsze prawo wspólnotowe nie uchyla kompetencji państw członkowskich w za-
kresie uregulowania ich systemów zabezpieczenia społecznego i przyjmowania w szczególności 
przepisów w zakresie organizacji usług zdrowotnych, takich jak dotyczące aptek. Jednakże przy 
wykonywaniu tej kompetencji państwa członkowskie powinny przestrzegać prawa wspólno-
towego, w szczególności zaś postanowień traktatu dotyczącego swobody przepływu towarów.

19. Zdrowie i życie ma pierwszorzędne znaczenie pośród dóbr i interesów chronionych 
traktatem i do państw członkowskich należy decyzja o poziomie, na którym chcą zapewnić 
ochronę zdrowia publicznego i sposobie osiągnięcia tego poziomu.

20. Po drugie żadna dyrektywa dotycząca swobody przepływu gwarantowanej trakta-
tem nie przewiduje przesłanek dostępu do działalności w dziedzinie farmacji, które precy-
zowałyby krąg osób, które mają prawo prowadzenia zakładu.

21. Po trzecie należy stwierdzić, że uregulowania mające zastosowanie do osób, którym po-
wierzono detaliczną dystrybucję produktów leczniczych są odmienne w poszczególnych krajach 
członkowskich. W jednych tylko niezależni farmaceuci mogą posiadać i prowadzić apteki, w innych 
nie-farmaceuci mogą być właścicielami aptek powierzając ich zarząd zatrudnionym farmaceutom.

W przedmiocie swobody przedsiębiorczości
25. Ograniczenia swobody, które są stosowane bez dyskryminacji ze względu na oby-

watelstwo, mogą być uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego.
27. Ochrona zdrowia publicznego znajduje się pośród nadrzędnych względów interesu ogólnego.
28. Ograniczenia mogą zostać uzasadnione celem w zakresie zapewnienia stałego i do-

brego jakościowo zaopatrzenia ludności w produkty lecznicze.
30. Gdy brak jest pewności co do istnienia lub znaczenia zagrożeń dla zdrowia osób, 

państwo członkowskie może podjąć środki ochronne nie musząc czekać na pełną realizację 
tych zagrożeń. Ponadto państwo członkowskie może podjąć środki, które ograniczają, tak 
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łego i dobrego jakościowo zaopatrzenia ludności w produkty lecznicze.

31. W tym kontekście należy podkreślić szczególny charakter produktów leczniczych, 
jako że ich skutki terapeutyczne istotnie wyróżniają je spośród innych towarów.

32. Konsekwencją tych skutków terapeutycznych jest to, że jeśli produkty lecznicze są przyj-
mowane bez potrzeby lub w sposób nieprawidłowy, mogą one mieć znacznie szkodliwy wpływ na 
stan zdrowia, przy czym pacjent nie jest w stanie uświadomić sobie tego podczas ich przyjmowania.

33. Nadmierna konsumpcja leków lub nieprawidłowe z nich korzystanie prowadzi do 
marnotrawstwa środków finansowych.

Zasoby finansowe, które mogą być poświęcone na opiekę zdrowotną, nie są, bez wzglę-
du na stosowany sposób finansowania, nieograniczone. 

W tym zakresie należy stwierdzić, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy zasobami finanso-
wymi i zyskami przedsiębiorców działających w sektorze farmaceutycznym, gdyż zapisanie leków 
jest finansowane w większości państw członkowskich przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego. 

34. W świetle zagrożenia dla zdrowia publicznego i równowagi finansowej systemów 
zabezpieczenia społecznego, państwa członkowskie mogą poddać osoby, którym powierzono 
detaliczną dystrybucję produktów leczniczych ścisłym wymogom, w szczególności w zakre-
sie sposobów sprzedaży i osiągania zysków. W szczególności mogą zastrzec detaliczną sprze-
daż produktów leczniczych co do zasady na rzecz farmaceutów, ze względu na gwarancje, 
które ci ostatni muszą dawać i informacje, których powinni potrafić udzielić konsumentowi.

35. W tym zakresie, uwzględniając uprawnienie przyznane państwom członkowskim do 
decydowania o poziomie ochrony zdrowia publicznego, należy przyznać, że mogą one wyma-
gać, by produkty lecznicze były rozprowadzane przez farmaceutów korzystających z praw-
dziwej niezależności zawodowej. Mogą one również podjąć środki zdolne do wyelimino-
wania lub ograniczenia groźby uszczerbku dla tej niezależności, gdy uszczerbek tak mógłby 
wpływać na poziom pewności i jakości zaopatrzenia ludności w produkty lecznicze.

36. W tym kontekście należy rozróżnić trzy kategorie podmiotów mogących prowadzić 
aptekę, osoby fizyczne będące farmaceutami, podmioty działające w sektorze produktów 
farmaceutycznych jako producenci lub hurtownicy, oraz osoby nie będące farmaceutami 
ani nie działające w rzeczonym sektorze.

37. Co się tyczy prowadzącego aptekę, który jest farmaceutą nie można zaprzeczyć, że po-
dobnie jak inne podmioty, dąży on do celu w postaci osiągania zysków. Jednakże jako zawo-
dowy farmaceuta, powinien on prowadzić aptekę nie tylko w celu wyłącznie gospodarczym, 
lecz również w interesie zawodowym. Jego interes prywatny związany z osiąganiem zysków 
jest zatem ograniczony jego wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i ciążącą na nim 
odpowiedzialnością, jako że ewentualne naruszenie reguł prawnych i deontologicznych godzi 
nie tylko w jego inwestycję, lecz również w jego funkcjonowanie zawodowe. 

38. Odmiennie niż farmaceuci, podmioty nie będące farmaceutami nie mają z definicji 
wykształcenia, doświadczenia ani odpowiedzialności równej farmaceutom. W tych oko-
licznościach należy stwierdzić, że nie dają oni tych samych gwarancji co farmaceuci.

39. W konsekwencji państwa członkowskie mogą uważać, że w ramach ich marginesu 
swobodnego uznania, o którym mowa w pkt 19 niniejszego wyroku, odmiennie niż  w przy-
padku zakładu prowadzonego przez farmaceutę, prowadzenie apteki przez nie-farmaceutę 
może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności dla pewności i jakości 
detalicznej dystrybucji produktów leczniczych, gdyż osiąganie zysków w ramach takiej 
działalności nie jest ograniczone takimi elementami jak wskazane w pkt 37 niniejszego 
wyroku, które charakteryzują działalność farmaceutów.

40. Jest zatem dopuszczalne, by państwo członkowskie dokonało oceny, w ramach marginesu 
swego swobodnego uznania, o którym mowa w pkt 19 niniejszego wyroku, czy zagrożenie takie 
istnieje w przypadku producentów i hurtowników produktów farmaceutycznych z tego względu, 
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że mogą oni naruszyć niezależność zawodową zatrudnionych farmaceutów zachęcając ich do 
promocji produktów leczniczych, które sami wytwarzają lub sprzedają. Podobnie państwo człon-
kowskie może ocenić, czy prowadzący apteki, którzy nie są farmaceutami mogą zagrażać nieza-
leżności zatrudnionych farmaceutów, zachęcając ich do upłynnienia produktów leczniczych, któ-
rych składowanie nie jest już dochodowe lub czy prowadzący apteki mogą przystąpić do redukcji 
kosztów działalności, wpływających na sposoby detalicznej dystrybucji produktów leczniczych.

54. W świetle pozostawionego państwom członkowskim marginesu swobodnego uzna-
nia, o którym mowa w pkt 19 niniejszego wyroku, państwo członkowskie może uznać, że 
istnieje ryzyko, iż przepisy prawne mające zagwarantować niezależność zawodową farma-
ceutów zostaną w praktyce naruszone, jako że interes podmiotów niebędących farmaceutami 
w osiągnięciu zysków nie jest ograniczony w równorzędny sposób do interesu niezależnych 
farmaceutów, a podporządkowanie farmaceutów, jako pracowników, prowadzącemu aptekę 
może utrudniać im sprzeciwienie się wydanym przez prowadzącego aptekę instrukcjom.

61. Na pytanie należy odpowiedzieć w ten sposób, że art. 43 WE i 48 WE nie stoją 
na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak będące przedmiotem postępowań 
przed sądem krajowym, które uniemożliwia osobom nieposiadającym dyplomu farmaceuty, 
posiadania i prowadzenia apteki.

Z powyższych względów Trybunał  (wielka izba) orzeka, co następuje:
Artykuł 43 WE i 48 WE nie stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu 

jak będące przedmiotem postępowań przed sądem krajowym, które uniemożliwia osobom 
nieposiadającym dyplomu farmaceuty, posiadania i prowadzenia apteki.  

Jakie mogą być pożytki dla Polski z wyroku ETS uniemożliwiającego w RFN nie-farmaceu-
tom detaliczną sprzedaż leków. Na razie niewielkie. 

Trybunał zdecydowanie dostrzega wyższość aptekarstwa farmaceutycznego nad kupieckim. 
Jednocześnie Trybunał pozwala państwom-członkom Unii tego nie dostrzegać. Innymi słowy, 
kraj członkowski może mieć prawo farmaceutyczne jakie chce.

W III RP rząd i parlament zechciały mieć złe prawo farmaceutyczne. Unia Europejska nie 
będzie nam go poprawiać. Przeto kupcy mogą nadal u nas władać aptekami i otwierać nowe.

Pozytywne może być to, że rząd polski przestanie się bać oskarżeń o ograniczanie unijnej 
swobody przedsiębiorczości w farmacji. I jeśli jakiś DocMorris, polski lub zagraniczny, niebę-
dący farmaceutą, zechce otwierać u nas apteki dyspensujące leki korespondencyjnie, rząd odwa-
ży się temu sprzeciwić, jako niezgodnemu z prawem polskim.  Mało prawdopodobne wydaje się 
obecnie dalsze korygowanie przez Sejm prawa farmaceutycznego pod kątem jego dopasowania 
do woli kupców. Trybunał tego by nie zabronił, ale bardzo by się dziwił.

A więc natychmiastowy pożytek z wyroku ETS może polegać na pohamowaniu procesów 
dalszego przesuwania aptekarstwa ze sfery zdrowia do sfery handlu.

Jutrzejsze pożytki mogą być znacznie większe.
Większość działaczy politycznych, obojętnie jakiej formacji, ma głęboką potrzebę troski 

o zdrowie obywateli. Nie ma żadnej partyjnej opozycji na tym polu. Jeśli Izba Aptekarska, Izba 
Lekarska i inne organizacje pozarządowe potrafią mądrość Trybunału przekuć w polską mądrość 
ustawodawczą, prawo farmaceutyczne III RP uda się korygować w stronę prawa farmaceutycz-
nego II RP. Przecież nie ma wątpliwości, że interes zdrowotny obywateli jest lepiej chroniony 
przez farmaceutę, aniżeli przez kupca, podobnie jak przez lekarza, a nie znachora. 

„Rozum” ETS jest nam szczególnie potrzebny do uświadomienia prawd ekonomiczno-farma-
ceutycznych. O ile polscy politycy i decydenci dość łatwo dostrzegą zalety aptekarstwa niemie-
ckiego (zachodnioeuropejskiego i II RP) wprost przez pryzmat zdrowia obywateli (lekarz lepiej 
służy zdrowiu niż znachor, farmaceuta - lepiej niż kupiec), mogą mieć trudności z dostrzeżeniem 
korzyści obywateli widocznych przez pryzmat ekonomiczny. U nas postkomunistyczny kult bizne-
su oślepia. Widzi się tylko ogromne pożytki z wolności gospodarczej, z szerokiej konkurencji,  
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JE a nie widzi się szkód wskutek zabijania konkurencji przez nadmierną wolność gospodarczą nic-
poni, zwłaszcza monopolistów, których w farmacji jest pełno.

ETS zdejmuje ciemne okulary z oczu polityków, urzędników, decydentów. Patrz - nacisk 
Trybunału na zagrożenia dla zdrowia powodowane dążeniem do zysku, na liczne punkty wy-
roku: 19, 25, 27, 28, 30, 31, a zwłaszcza 33, 34, 35, 37 i 38. Trybunał podkreśla, że zasoby 
finansowe, które mogą być poświęcone na opiekę zdrowotną nie są nieograniczone. Że istnieje 
bezpośredni związek pomiędzy zasobami finansowymi i zyskami przedsiębiorców  działających  
w  sektorze  farmaceutycznym. Trybunał widzi, i  każe nam widzieć, różnicę między potrzebą 
zysku przedsiębiorcy-farmaceuty i pazernością  przedsiębiorcy-kupca nie rozumiejącego skut-
ków zdrowotnych farmakoterapii.

Tu nie chodzi tylko o to, że agresywność kupiecka wciska lek gorszy zamiast lepszego. Np 
drogie Prestarium (perindopril) nie preferowane przez medycynę światową, zamiast tanich ena-
laprili lub ramiprili, preferowanych. Chodzi też o to, że agresywny kupiec wciska identyczny lek 
drogi zamiast tańszego. Np. Klacid zamiast Klarminu, Zovirax zamiast Hascoviru.

Ludzie nie umrą od Prestarium, Klacidu i Zoviraxu. Umrą z braku innych leków, gdy pie-
niądze na nie zostaną rozszastane na Prestarium, Klacidy i Zoviraxy. 

Temat jest kolosalny, przesypiany przez izby aptekarskie, przez uczelnie farmaceutyczne. Naszą 
farmację za przykładem farmacji ZSRR podporządkowano medycynie. Szkołami farmacji rządzą 
rektorzy - lekarze, analfabeci ekonomiczno - farmaceutyczni. Zatrudniają do uczenia ekonomiki 
leku lekarzy powolnych naukom wyprodukowanym na zamówienie koncernów farmaceutycz-
nych. Naukom „udowadniającym”, że leki droższe (5-10 razy) są tańsze. W efekcie takich uniwer-
sytetów (wczoraj akademii medycznych) nie ma ludzi zdolnych oświecać polityków, decydentów.

Paradoksalnie, bodaj przychodzi nam z pomocą wybryk jednego z koncernów, AstraZene-
ca, polegający na sprzedaży leków monopolistycznych bezpośrednio od producenta do apteki. 
Wybryk ten nie może nie rozpętać dyskusji „dlaczego”. Dyskusja ujawni politykom prawdę.

Produktów w aptece jest 10.000. Pochodzą od 500 producentów via 50 hurtowni. Jakże trudno 
jest w tej sytuacji forsować sprzedaż bardzo drogich produktów koncernu. Z reguły nie lepszych  
od  innych  produktów  tanich. Rozwiązaniem jest dotarcie do apteki (via wybraną hurtownię) ze 
„smarami” w rodzaju rabatów, upustów, darowizn. Cena pozostanie wysoka, a jej cząstką prze-
kupi się wszystkich po drodze: hurtownika, aptekarza, pacjenta. W tym ohydnym procederze 
bez oporu moralnego będą partycypować kupcy istniejący dla zysku (nie widzieliśmy hurtow-
ni, która odmówiłaby współpracy koncernom - każda zabiega o nią). Będą partycypować bez 
oporu apteki nie-farmaceutów. Apteki farmaceutów brzydzą się tym procederem. Jeśli podpiszą 
umowę współpracy z koncernem, to dlatego, że muszą. Nie mogą nie mieć pełnego asortymentu.

Nie wiemy jak się skończy afera AstraZeneki. Wierzymy, że rząd zamknie ten dodatkowy 
kanał promowania sprzedaży leków drogich zamiast tanich. Wierzymy, że po drodze będzie 
ogólnopolska debata na temat rynku leków z wykorzystaniem nauk płynących z Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Wyjdzie na jaw ogrom zła powodowanego bezmyślną akceptacją 
w farmacji złotej wolności. Włącznie z aptekarstwem kupieckim zamiast farmaceutycznego.

Nie wydaje się, by lepsze poznanie całego zła zaistniałego w latach III RP spowodo-
wało rewolucyjne skutki. Spowodowało zamianę ustawową prokupieckiego porządku pol-
skiego na propacjentowy porządek niemiecki, szwajcarski, francuski. Nie sposób w kraju 
znów szanującym prawo własności odebrać apteki kupcom, odsprzedać je farmaceutom. Na 
pewno można zastopować dalszy proces ubazarawiania aptekarstwa. Na pewno 
można nie pozwolić na działalność DocMorrisów.

Wielkim sukcesem „rewolucyjnym” byłaby kompromisowa nowelizacja 
prawa farmaceutycznego zezwalająca każdemu na detaliczną sprzedaż leków 
bez Rp i ograniczająca prawo dyspensowania leków Rp tylko do dyplomowa-
nych farmaceutów. 

dr Tadeusz J. Szuba - Prezes Zarządu
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Członkowie Naczelnej Rady Aptekarskiej
Wróciłem właśnie ze spotkania Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie. Po raz drugi 

próbowałem zainteresować Was problemami małej polskiej apteki. Po raz pierwszy miało 
to miejsce w Lublinie (Konwent Prezesów) i dzisiaj po raz drugi i co? Niestety, dalej brak 
zainteresowania tematem, brak zrozumienia, jakieś dziwne propozycje.

Przypominam, że zostaliśmy wybrani do reprezentowania interesów naszych Koleżanek 
i Kolegów aptekarzy. Ktoś na nas liczy, ktoś oczekuje pomocy. Egzystują w tym kraju ap-
teki, które są dzisiaj w kiepskiej kondycji finansowej i każdy dzień tego bałaganu, na który 
nie reaguje władza i niewiele samorząd przybliża je do kresu istnienia. Nie mają znikąd 
pomocy, pozostawieni samym sobie, bez cienia nadziei, uzależnieni od tolerujących ich, 
jeszcze, hurtowni, tracą grunt pod nogami i coraz szybciej przepadają.

A czym zajmujemy się na posiedzeniach Rady. Najważniejsze jest zamknięcie ust tym 
którzy próbują coś jeszcze zrobić, coś uratować. O zgrozo, co nam się stało, a gdzie odpo-
wiedzialność za innych, za Kolegów, którzy uczciwie pracują, ale będąc poza wszelkimi 
korupcjogennymi układami, nie mają dalej szans prowadzenia swojej apteki.

Co gorsze, nikt nie widzi w tym nic złego, przecież możemy, a nawet powinniśmy się 
organizować i układać swoje życie za wszelką cenę. Szanowni Koledzy, a gdzie jest Ko-
deks Etyki i uczciwość zawodowa, czyżby coś takiego było dobre tylko dla dinozaurów 
i tych właśnie niereformowalnych na własne życzenie aptekarzy? Zresztą, Kodeks Etyki, 
przygotowywany i konsultowany z Okręgowymi Radami przez 3 lata, przedstawiony na 
Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Bełchatowie również upadł, bo zastanawialiśmy się gdzie 
postawić przecinek. Niektórzy z Delegatów przekrzykiwali się, że to źle..., to niedobrze..., 
to nie tak... Gdzie są dziś, te Koleżanki i ci Koledzy, którzy najgłośniej oponowali przeciw 
uchwaleniu Kodeksu, gdzie są propozycje... Brak. Smutne, ale widać w obecnym świecie 
nikomu Kodeks Etyki potrzebny nie jest, bo każdy ma własny!

Gdzie uczciwość, szacunek dla zawodu tak trudno zdobytego? Przykro mi, że któryś raz 
z rzędu słyszę „pohukiwania” o moim niewłaściwym zachowaniu, o tym, że źle postępuję wobec 
samorządu, bo „pyskuję”, próbuje coś robić, zabieram głos. Dziękuję za taką ocenę, tak sobie 
myślę, że ktoś z nas pewnie się myli, albo ci co milczą, albo może ja, bo próbuję wszelkimi moż-
liwymi sposobami zwrócić uwagę na małą, biedną aptekę, w której jeszcze biedniejszy aptekarz 
stara się każdego dnia związać koniec z końcem. Powiem tak piszcie Wy  i ja nie będę musiał.

Wybrali mnie, tak jak i Was, aptekarze i jestem im winien uczciwość i pomoc w każdej 
sprawie. A dzisiaj właśnie moi Koledzy i Koleżanki z małych aptek oczekują pomocy, a na 
posiedzeniach NRA uchwałami zamykacie mi usta. Przy czym większość z Was, członko-
wie NRA, milczy. W ciszy pozwalacie na to, aby powoli upadały kolejne apteki. Koleżanki 
i Koledzy, ci co nas wybrali, abyśmy ich reprezentowali, po prostu na nas liczą. Jak spoj-
rzymy im w oczy na koniec obecnej kadencji.

Rozumiałbym, gdyby było tak, że jesteśmy dla rządzących partnerami do roz-
mów, do dyskusji nad przyszłością naszą i naszego zawodu. Rzeczywistość jest 

taka: zmiany do ustawy Prawo farmaceutyczne odrzucono, zawód wszelkimi me-
todami jest dewaluowany, apteka sprowadzana do roli sklepu, w którym i tak 

jest co raz mniej pozycji, bo przecież OTC można kupić w hipermarketach, 
czy stacjach paliw. Aktualne informacje o lekach otrzymujemy z przeka-

zów reklam telewizyjnych (opieka farmaceutyczna).
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wym” prawie nie mamy żadnych szans. Ci, którzy uczciwie pracują, prowadząc aptekę 
według zasad etycznych salus aegroti suprema lex esto muszą przepaść lub się spakować 
i pójść na służbę do innych. 

Brawo! Mistrzostwo świata!
Zajmujemy się, o zgrozo, konferencjami, szkoleniami, opieką farmaceutyczną i innymi 

na chwilę obecną bzdurami. Nasze Koleżanki i Koledzy oczekują realnej i doraźnej pomo-
cy, bo świat wali im się na głowę, na wszystko pozostałe naprawdę przyjdzie czas. 

Czy zastanawialiście się przez chwilę, co na naszym miejscu zrobiliby lekarze i pielęg-
niarki? Najgorszy jest fakt, że w tym wszystkim nie jesteśmy partnerami dla ministerstw 
i władzy w tym kraju. Jesteśmy dla nich „pryszczem”, który nic nie może, ale bardzo utrud-
nia życie i najlepiej jakby go usunąć. Kim jesteśmy dla funduszu, bo na pewno nie partne-
rem. A mocni, cwani, sieci i cała ta struktura niszczy nas bezpardonowo, bez skrupułów i do 
końca. Za chwilę nie będzie tej małej apteki, nieco później dużej, znikną małe sieci aptek, 
a w następnej kolejności, jeśli nie zdarzy się cud, nie będzie także tych, którym dzisiaj wy-
daje się, że są bardzo mocni.

Koleżanki i Koledzy, obudźmy się, bo może jeszcze jest czas. Zawalczmy razem, a przy-
najmniej spróbujmy uratować co się jeszcze da. Zobaczcie zagrożenie, zmuśmy władze do 
reakcji. Wystąpmy w obronie chorego, bo warto, bo to jedyna droga. Zmuśmy rząd do 
uzdrowienia farmacji. Nie ma innej drogi, inaczej przepadniemy, za chwilę będziemy na 
służbie w sieci. Zróbmy coś razem, wspólnie, bo za chwilę będzie za późno.

Wzywam, proszę, błagam pomóżcie sobie i tym którzy Was wybrali. Niektórzy apteka-
rze piszą do rządzących o nas i dziękują im za taką reprezentację i taką obronę, a władza 
oczywiście z tego skorzysta i to skrupulatnie, za chwilę nie będzie samorządu.

Próbujmy szukać sojuszników w obronie chorego. Gdańsk twierdzi, że wygrał sprawę 
z GIF. Super, chcecie mieć i ich przeciwko sobie? „Gratulacje”.

Ktoś pisze nowe Prawo farmaceutyczne, może wiecie kto? A gdzie my jesteśmy, Samorząd. 
Czy rozmawiamy, proponujemy co trzeba zrobić, co uchwalić? Może to już uzgodnione?  

A gdzie dobre obyczaje, gdzie budowa prestiżu zawodu i samorządu?
Dalej bawmy się we własnym gronie, bo czym weselej tym lepiej, a może poobrażajmy 

się na siebie i wszystkich razem i zamknijmy się w sobie. 
Piszę do Was jako Prezes ORA w Lublinie, nasz biedny, wschodni region jest poligonem 

doświadczalnym. U nas powstawały pierwsze sieci aptek, u nas także firmy farmaceutyczne 
do chwili obecnej trenują jak uzależnić od siebie aptekę. Pamiętacie, jak parę lat temu opo-
wiadałem o problemach z lekami za 1 grosz, o jednej, wybranej przez firmy farmaceutyczne 
aptece, gdzie ceny detaliczne są poniżej cen hurtowych. Patrzyliście, myśląc, że to Was nie 
dotyczy, że to do Was nie dotrze. Co powiecie dzisiaj? Po drugiej stronie Wisły macie już 
po kilka wybranych tanich aptek sieciowych w mieście, prawda?  

Nie chciałbym, aby nasze aptekarstwo spotkał taki sam los jak Titanica. Nie uśmiecha 
mi się zabawa przed górą lodową, a wreszcie, nie chciałbym aby nasze apteki zatonęły wraz 
z nami. Dlatego też, jeszcze raz apeluję i błagam zacznijmy bronić chorego, zacznijmy 
bronić małe apteki, póki jest jeszcze trochę czasu. Pokaż-
my siłę samorządu, udowodnijmy, że zostaliśmy wybrani 

spośród grupy wielu tysięcy aptekarzy, aby ich bro-
nić i dać im poczucie bezpieczeństwa pracy. 

I na koniec wszystkim, którzy już coś robią 
i reagują - dziękuję.

mgr farm. Krzysztof  Przystupa
Prezes ORA w Lublinie
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Sz.P.
Prezes Lubelskiej OIA 
Krzysztof Przystupa

Drogi Krzysztofie

Ciekawie się czyta Twój list o „małych polskich aptekach”. Trochę to to samo, co ja 
podnosiłem i pisałem na początku kadencji Wróbla (około 4 - 5 lat temu) i starałem się 
innych przebudzić i uświadomić, że giniemy, a Prezes i NRA nic znaczącego nie robili 
(Ty też tam byłeś), no ale wtedy jak i obecnie, większość chowa głowę w piasek i woli 
siedzieć cicho.

Ty się teraz mocniej ruszyłeś, gdyż pewnie zaczynasz odczuwać na własnej skórze to 
o czym piszesz (jak domniemywam) i jest to najlepszy bodziec do działania, niestety jest 
on tylko jednostkowy, gdyż pozostali go tak jeszcze nie odczuwają, by równie zdecydo-
wanie lub może desperacko ruszyć do boju.

Niestety wiele OIA działa trochę efektywniej dopiero wtedy, gdy ktoś z działaczy 
dostanie po d...., czyli odczuje na sobie krzywdę, a póki co to raczej się zachowują jak 
towarzystwo kanapowe. 

Ale z drugiej strony zastanów się dlaczego miałoby być inaczej, wszak w samorządzie 
decyduje demokracja. Aptekarze na zjazdach wybrali swoich działaczy - delegatów, Ci 
z kolei wybrali swoich reprezentantów w OIA, a także Delegatów na KZA. Tam wybrali-
śmy Prezesa i NRA, a następnie Prezydium NRA (gdzie niektórzy za reprezentację nasze-
go środowiska biorą nawet BARDZO DUŻE pieniądze). Więc w rzeczywistości mamy to 
cośmy sobie wybrali - jak sobie posłaliśmy tak mamy. I dopóki aptekarze nie zrozumieją 
roli i ważności samorządu, dopóki będą wybierali koleżkę i koleżankę, to będą otrzymy-
wali to na co zasłużyli.

Nie chce mi się rozpisywać ale wiem, że się świetnie rozumiemy i wiemy jaka jest 
sytuacja. Ja wyłem i nawyłem się ile potrafiłem na puszczę. Teraz jak chcesz to Ty so-
bie trochę powyj, a nóż stanie się cud, trzymam kciuki. Natomiast gdybyś rzeczywiście 
chciał coś zmienić, to trzeba liczyć na zmiany u podstaw! Wybory dobrych i rozsąd-
nych ludzi, a potem dobra organizacja działań w oparciu o zaplanowaną strategię dla 

samorządu, a nie gaszenie pożarów polewaczką.

Może doczekamy cudu zanim znikną 
małe polskie apteki ?

Pozdrawiam

Prezes Rady ŚIA 
w Katowicach

dr farm. 
Stanisław Piechula
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Farmakopea należy do pozycji literaturo-
wych wymaganych w aptece zarówno szpital-
nej jak i ogólnodostępnej. Zazwyczaj informa-
cje wykorzystywane w pracy aptecznej zawarte 
są w FP IV, FP V T.II, FP VI i FP VIII.

Obecnie wymagana jest Farmakopea VIII 
(trzy - tomowa). Należy zaznaczyć ze trwają pra-
ce nad przygotowaniem Farmakopei zawierającej 
monografie narodowe, oraz informacje niezbędne 
do przygotowania leku recepturowego.

Uzasadnienie konieczności posiadania Farma-
kopei nie powinno stanowić istoty pisma. Usły-
szałam kiedyś motywację konieczność zakupu tej 
pozycji do apteki - „katolicy mają Biblię, muzuł-
manie Koran, a farmaceuci Farmakopeę”.

Dyspensowanie produktów leczniczych wią-
że się z koniecznością kontroli dawki substan-
cji czynnej zawartej w produkcie leczniczym. 
Obecnie dawki podane w Farmakopei VI zostały 
zastąpione dawkami podanymi w Farmakopei 
VIII. Zmieniła się również zasada korygowania 
przekroczenia dawki jednorazowej maksymalnej 
oraz dawki dobowej maksymalnej w odniesieniu 
do zapisów umieszczonych w Farmakopei VI. 

Należy jednak zaznaczyć, że w Farmakopei 
VIII brak jest między innymi:

•	 dawek i monografii np. allobarbitalu, ami-
nofenazonu. Wymienione surowce wcho-
dzą w skład produktu leczniczego i surowca 
farmaceutycznego - pabialginy. Farmaceuta 
zgodnie z wymogiem akademickim, w przy-
padku leku recepturowego i zastosowaniu 
w nim odrębnych surowców musi liczyć 
łączną dawkę barbituranów czy aminofena-
zonu. Dawki wraz z monografią podane są 
w Farmakopei IV t. II

•	 Tabelarycznego zestawienia ilości kro-
pli cieczy zawartych w gramie i ciężary  
1 kropli, (FP IV t.II),

•	 Tabeli dotyczącej doboru właściwych środ-
ków pomocniczych i metod sporządzania 
kropli do oczu. Informacja ta jest również nie-
zbędna przy wykonaniu kropli do nosa. ( FPV 
t. II.) Wymienione uszczegółowienia są cyto-
wane w nowych podręcznikach do receptury.

•	 Tabele gęstości d(20) mieszanin etanolu 
z wodą. W przypadku aptek posiadających 
recepturę podczas przygotowania leku re-
cepturowego należy substancję np. rozpuś-
cić w spirytusie 760g/l, zgodnie z podaną 
rozpuszczalnością podaną w monografii, 
a następnie wprowadzić ilość wody wyni-
kającą z przeliczeń w celu uzyskania stęże-
nia spirytusu wymaganego przez lekarza. 
Tabele te znajdują się w Farmakopei VI.

Niewątpliwą zaletą wprowadzonej Farmakopei 
VIII jest umieszczenie informacji odsyłającej do 
farmakopei, w której dana monografia się znajduje.  

Biorąc pod uwagę powyższe, uważam, że 
w aptece powinna być Farmakopea uwzględ-
niająca aktualny wykaz surowców farmaceu-
tycznych oraz dawek. 
Przesłanie to spełnia 
Farmakopea VIII. 

dr n. farm. Lucyna Bułaś
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W celu przypomnienia podaję nazwy rozpo-
rządzeń z wyjętymi fragmentami dotyczącymi 
Farmakopei, w których enumeratywnie odnie-
siono niektóre czynności wykonywane w apte-
ce do konieczności posiadania farmakopei.

Niektóre zapisy dotyczące Farmakopei 
w ustawodawstwie farmaceutycznym:
Ustawa Prawo Farmaceutyczne 
w art. Art.2 pkt.10 i 29)

1. Dz.U.06.169.1216, Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. 
w sprawie środków odurzających, substan-
cji psychotropowych, prekursorów katego-
rii 1 i preparatów zawierających te środki 
lub substancje; § 6, ust. 2

§ 6. 1. Recepta wystawiona na preparaty 
zawierające środki odurzające lub substancje 
psychotropowe zawiera oprócz danych okre-
ślonych w przepisach wydanych na podstawie 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty również ilość środ-
ka odurzającego lub substancji psychotropowej 
wyrażoną dodatkowo słownie. (....)

§ 7 ust 2. Jeżeli przepisana dawka jednora-
zowa lub dobowa leku zawiera w swoim skła-
dzie środki odurzające grupy I-N, lub substan-
cje psychotropowe GRUPY II-P przekracza 
dawkę maksymalną określoną w Farmakopei 
Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpo-
wiednich farmakopei uznawanej w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej oraz w Cha-
rakterystyce Produktu Leczniczego, a także 
w przypadku; gdy dawki nie określa Farma-
kopea Europejska, Farmakopea Polska lub 
odpowiednia farmakopea uznawana w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej albo 

Charakterystyka Produktu Leczniczego, oso-
ba wystawiająca zobowiązana jest obok prze-
pisanej dawki postawić wykrzyknik i zapisać 
ja słownie oraz umieścić swój czytelny podpis 
i pieczęć. 

2. Dz.U.02.187.1565, Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia dnia 18 października 2002 r. 
w sprawie podstawowych warunków pro-
wadzenia apteki; § 6 ust.1, pkt 2)

§ 6. 1. Leki recepturowe i leki apteczne spo-
rządzane są w aptece na podstawie:
1) leki recepturowe:
a) recepty lekarskiej,
b) odpisu recepty lekarskiej;
2) leki apteczne - przepisu przygotowania za-
wartego w Farmakopei Polskiej lub farmako-
peach uznawanych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej.
3. Dz.U.02.183.1531, Rozporządzenie Mini-

stra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. 
w sprawie wydawania z apteki produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych; §, 
ust.1, pkt. 2; § 3, ust.1, pkt. 4) oraz ust. 2

§ 3. 1. Osoba sporządzająca lek recepturowy:
1) stosuje, z zastrzeżeniem pkt 2, surowce far-
maceutyczne niezbędne do przygotowania da-
nej postaci leku recepturowego;
2) stosuje surowiec o najniższym stężeniu, jeżeli 
na recepcie - jako wchodzący w skład leku re-
cepturowego - wymieniony został surowiec far-
maceutyczny występujący w kilku stężeniach, 
a stężenie tego surowca nie zostało określone;
3) dokonuje korekty składu leku recepturowego, 
jeżeli podany na recepcie skład może tworzyć 
niezgodność chemiczną lub fizyczną, mogącą 
zmienić działanie leku lub jego wygląd, przez:
a) dodanie surowca farmaceutycznego ułatwia-
jącego prawidłowe przygotowanie postaci leku 
recepturowego lub pozwalającego na uzyskanie 
jednolitego dawkowania,
b) prawidłowy dobór surowców farmaceutycz-
nych, zapewniający rozpuszczenie wszystkich 
składników leku recepturowego w celu uzyska-
nia jego właściwej postaci,
c) zmianę postaci surowca farmaceutycznego 
z rozpuszczalnej na nierozpuszczalną lub od-
wrotnie, z uwzględnieniem koniecznej różnicy 
w ilości surowca;
4) zmniejsza ilość surowca farmaceutycznego 



26

ST
A

N
O

W
IS

K
A

, 
O

PI
N

IE
, 

IN
FO

R
M

A
C

JE w składzie leku recepturowego do wielkości 
określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli:
a) dawka maksymalna jest dla tego surowca 
ustalona,
b) ze składu oraz sposobu użycia podanego 
w recepcie wynika, że nastąpiło przekroczenie 
dawki maksymalnej, a wystawiający receptę 
nie uczynił adnotacji o konieczności zastoso-
wania dawki wskazanej w składzie leku;
5) umieszcza na recepcie lekarskiej adnotacje 
o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowe-
go oraz składa swój podpis i pieczątkę.
2. Surowce farmaceutyczne i postać leku re-
cepturowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
muszą spełniać wymagania określone w Far-
makopei Polskiej lub Farmakopei Europej-
skiej, lub innych odpowiednich farmakopeach 
uznawanych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej.
3. Osoba sporządzająca lek recepturowy może 
dokonywać zmian innych niż wymienione w ust. 
1 pkt 3 i 4 jedynie po porozumieniu się z osobą, 
która receptę wystawiła. 
4. Osoba sporządzająca lek recepturowy odno-
towuje na odwrocie recepty dokonanie zmian, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 3, oraz 
umieszcza swój podpis i pieczątkę.
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio 
w przypadku osoby sporządzającej lek apteczny.

4. Dz.U.09.21.118, Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie 
kwalifikacji osób wydających produkty lecz-
nicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, 
a także wymogów, jakim powinien odpowia-
dać lokal i wyposażenie tych placówek oraz 
punktów aptecznych; § 3, pkt 2

§	 3. Punkt apteczny 
prowadzi się w odręb-
nym budynku lub wydzie-
lonym lokalu, w których:
1) ściany i podłogi muszą 
być łatwe do utrzymania 
w czystości;
2) zapewnia się prze-
chowywanie produktów 
leczniczych w sposób 
gwarantujący zacho-
wanie ich właściwej 
jakości określonej przez 
podmiot odpowiedzialny 

lub farmakopeę, ze szczególnym uwzględnie-
niem zakresu temperatury i wilgotności.

5. Dz.U.08.56.341, Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie 
wykazu leków, które mogą być traktowane 
jako surowce farmaceutyczne, wysokości 
opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i re-
cepturowe, ilości leku recepturowego, któ-
rego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz spo-
sobu obliczania kosztu sporządzania leku 
recepturowego; §5

§	 5. Koszt sporządzenia w aptece leku re-
cepturowego obejmuje:
1) wartość użytych surowców farmaceutycz-
nych dopuszczonych do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub zamieszczonych 
w Farmakopei Polskiej lub Farmakopei Euro-
pejskiej, w tym leków gotowych:
a) wymienionych w załączniku do rozporządze-
nia - w największych zarejestrowanych opako-
waniach,
b) innych leków niż określone w lit. a, zamiesz-
czonych w wykazach leków podstawowych 
i uzupełniających, pod warunkiem że przepi-
sana przez lekarza dawka leku recepturowego 
jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej 
dawki leku gotowego w formie stałej stosowa-
nej doustnie;
2) wartość opakowań;
3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa 
laborum).

dr n. farm. Lucyna Bułaś

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie 
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mgr farm. Krzysztof Majka

Źródła finansowania inwestycji
Wybór koncepcji finansowania przedsię-

wzięcia inwestycyjnego jest jednym z podstawo-
wych jego realizacji. Środki pieniężne potrzebne 
do realizowania inwestycji, zwane kapitałem 
finansowym mogą być różnego pochodzenia. 
Najczęściej są to środki własne inwestora, które 
wymagać będą uzupełnienia ze źródeł obcych. 

Do własnych źródeł finansowania inwe-
stycji zalicz się:
• zysk zatrzymany (nieinwestowany) tj. zysk 

po opodatkowaniu i wypłacie dywidend.
• odpisy amortyzacyjne w części niewykorzysta-

nej na odtworzenie składników majątkowych.  
• sprzedaż lub dzierżawa zbędnych i nad-

miernych składników majątkowych,
• sprzedaż przeterminowanych lub przy-

szłych należności (faktoring),
• oszczędności podatkowe będące konse-

kwencją ulg inwestycyjnych (przedmioto-
wych lub podmiotowych),

• podwyższenie kapitału (kolejna emisja akcji 
w spółkach akcyjnych lub podwyższenie ka-
pitału w spółkach z o.o. I komandytowych),
Do podstawowych źródeł finansowania 

obcego inwestycji zalicz się:
• kredyty bankowe, leasing, dotacje, subsydia.
• kredyty kupieckie (udzielane głównie przez 

przyszłych odbiorców dóbr inwestycyjnych),
• pożyczki uzyskane poza bankiem, np. od innych in-

stytucji finansowych lub od innych przedsiębiorstw,
Zaletą finansowania ze środków własnych jest 

to, że środkami tymi można dysponować nieza-
leżnie od formy własności i formy prawnej firmy. 

Środki te dobrze nadają się do finansowa-
nia przedsięwzięć wiążących się z dużym ryzy-
kiem i dużą niepewnością, nie narażają przed-
siębiorstwa na niebezpieczeństwo niespłace-
nia pożyczek zaciągniętych ze źródeł obcych.

Firma dążąca do utrzymania lub wzmoc-
nienia swojej pozycji na rynku wykorzystuje 
w celach inwestycyjnych całość lub część wy-
pracowanych zysków, nie wypłacając ich właś-
cicielom kapitału. Ci ostatni godzą się na rein-
westowanie zysków, gdyż oczekują, że rozwój 
firmy podniesie jej wartość.

Pozyskiwanie dodatkowego kapitału od 
dotychczasowych lub nowych właścicieli prze-
biega w różny sposób, w zależności od formy 
organizacyjno - prawnej przedsiębiorstwa.

W spółkach osobowych kapitał będzie pocho-
dził z wkładów właścicieli. W przypadku spółek 
już istniejących kapitał ten może pochodzić za-
równo z powiększenia wkładów przez dotych-
czasowych wspólników, jak też poszerzenia gro-
na współwłaścicieli wnoszących własne środki.

Pozyskiwanie środków w spółkach z o.o. 
następuje w drodze sprzedaży udziałów wspól-
nikom, a także podwyższenie kapitału zakłado-
wego i sprzedaż udziałów dotychczasowym lub 
nowym udziałowcom.

Ważną pozycję w finansowaniu środkami 
własnymi przedsiębiorstwa stanowią odpisy 
amortyzacyjne, których wysokość zależy od 
czasu użytkowania i efektywnej utraty wartości 
urządzenia. Finansowanie inwestycji z odpisów 
amortyzacyjnych traktowane jest jako element 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zaletą finan-
sowania amortyzacyjnego jest to, że jest on naj-
częściej wolny od dywidend i podatków.  

Finansowanie środkami obcymi jest naj-
częściej wykorzystywane do realizacji celów 
inwestycyjnych o mniejszym stopniu ryzyka. 
Szczególną uwagę wśród źródeł zewnętrznych  
należy zwrócić na kredyty bankowe.

Kredyty inwestycyjne cechują się:
• celowością, specyfiką przedmiotową,
• długim okresem kredytowania,
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kredytu),

• trwałym zabezpieczeniem,
• zmiennością oprocentowania,
• wysokimi kosztami operacyjnymi.

Uwzględniając ryzyko odzyskania kredytu 
banki żądają od kredytobiorcy zabezpieczeń.

Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń 
kredytu zalicz się:
• poręczenie, gwarancje bankową
• cesję praw (przelew wierzytelności)
• zastaw na rzeczach ruchomych lub prawnych
• przewłaszczenie na zabezpieczenie (prze-

niesienie praw  własności na kredytodawcę 
na okres spłaty kredytu)

• hipotekę (zabezpieczenie nieruchomości 
prawem, na mocy którego wierzyciel może 
dochodzić zaspokojenia roszczeń).
Mima istnienia tak wielu form zabezpie-

czenia kredytów, w przypadku kredytów inwe-
stycyjnych bank może oprócz zastosowania 
kilku form z wyżej wymienionych, żądać 
spełnienia dodatkowych warunków przez 
inwestora. Mogą nimi być przykładowo:
• konieczność minimalnego udziału inwesto-

ra w całkowitych nakładach inwestycyjnych 
przekraczających np. X%,

• konieczność uzyskania rocznej stopy po-
krycia zadłużenia na określonym poziomie, 
gwarantującym wypłacalność kredytobiorcy,

• konieczność uzyskania określonych wskaź-
ników na wysokim poziomie (np. wskaźni-
ka płynności bieżącej na poziomie Z%).

Kolejną formą finansowania obcego 
jest pożyczka.

Przedmiotem pożyczki są pieniądze lub rze-
czy, które dłużnik zwraca wierzycielowi po upły-
wie określonego terminu. Pożyczki długotermi-
nowe (powyżej 4 lat) wykorzystywane są przez 
przedsiębiorstwa do finansowania inwestycji, 
choć mogą być zużywane np. na finansowanie 
elementów majątku obrotowego, ale tylko wte-
dy, gdy konieczne jest utrzymanie zapasów nie-
zbędnych dla zapewnienia ciągłości produkcji.

Szczególną forma długotrwałego finanso-
wania obcego jest pożyczka pod skrypt dłużny.

Skrypt dłużny jest dokumentem potwierdza-
jącym przez pożyczkobiorcę przyjecie kwoty 
pożyczki. Różni się od papieru wartościowego 
tym, że w przypadku utraty skryptu dłużnego 
wierzyciel może dochodzić swoich praw. In-

stytucjami które udzielają pożyczek pod skrypt 
dłużny są najczęściej towarzystwa ubezpiecze-
niowe i towarzystwa ubezpieczeń społecznych.

Podsumowując należy wymienić wady 
i zalety finansowania obcego z punktu widze-
nia przedsiębiorstwa. 

Do zalet należy zaliczyć:
• Dawca kapitału nie ma wpływu na podej-

mowanie decyzji w przedsiębiorstwie oraz 
nie może dokonywać jego kontroli. Jest to 
spowodowane tym, że pożyczający kapitał 
nie nabywa praw własności.

• Odsetki od kapitału obcego są traktowane 
jako wydatki przedsiębiorstwa i w związku 
z tym zmniejszają podstawę opodatkowania

• Angażowanie obcego kapitału  przynosi 
zysk, jeżeli koszty wykorzystania obcego 
kapitału są niższe od dochodu uzyskiwane-
go dzięki jego zaangażowaniu.
Do wad finansowania obcego kapitału 

należy zaliczyć:
• Wzrost kosztów, odsetki mogą wpłynąć na 

płynność finansową przedsiębiorstwa. Muszą 
być zapłacone nawet jeśli występuje strata.

• Zapewnienie różnych form gwarancji ze 
strony przedsiębiorstwa wymaga ponie-
sienia wydatków i może nawet ograniczyć 
dysponowanie majątkiem.

• Pozyskiwanie kapitału wiąże się z wyborem 
kierunku i form inwestowania. Wybór decy-
duje o powiązaniu dwóch obszarów decyzji 
przedsiębiorstw: kształtowania struktury 
majątku (decyzje inwestycyjne) i struktury 
kapitału (decyzje finansowe).

W następnym 
artykule
chciałbym
zająć się analizą 
tego paragonu. 

Liczę na pomoc.
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prof. Dionizy Moska

Stosunek do pracy jest ważnym, istotnym, 
ale nie najważniejszym kryterium moralnej 
wartości człowieka. Decyduje o niej także 
wrażliwość, ideowość, aktywność społeczna, 
pozytywny stosunek do ludzi. Encyklika Jana 
Pawła II „Laborem exercens”, uwzględnia mo-
ralną powinność pracy. Człowiek powinien 
pracować „ze względu na swoje własne czło-
wieczeństwo, ze względu na bliźnich, na swoją 
rodzinę, na własne społeczeństwo i naród”. To 
przesłanie, zalecenie może przemawiać suge-
stywnie do każdego człowieka, niezależnie od 
orientacji społecznej, światopoglądowej.

Jan Paweł II napisał: „Praca ma to do siebie, 
że przede wszystkim łączy 

ludzi - i na tym polega 
jej siła społeczna: siła 
budowania wspólnoty. 

 W ostateczności 
 we wspólnocie 

tej muszą 
 

się w jakiś sposób połączyć i ci, którzy pracują, 
i ci, którzy dysponują środkami produkcji lub 
są ich posiadaczami”.

„Moralność pracownicza” i „etyka zawodo-
wa” dotyczą m.in. stosunków międzyludzkich 
w środowisku pracy, stosunku do własności, do 
zawodu, jak i postępowania poza pracą i śro-
dowiskiem pracy, ale chodzi również o ogólną 
postawę życiową, warunkowaną przez przyna-
leżność do grupy zawodowej i rodzaju wyko-
nywanej pracy.

„Moralność pracownicza” dotyczy, odnosi 
się do każdego zatrudnionego i każdej pracy. 
„Etyka zawodowa” zaś odnosi się do właś-
ciwych, pożądanych postaw pracowniczych 
i stosunków międzypracowniczych ludzi, któ-
rzy stanowią zorganizowane grupy zawodowe. 
Etyka zawodowa wiąże się z organizacją we-
wnętrzną (grupy zawodowej), statusem, co ma 
swój konkretny wyraz w zinstytucjonalizowa-
nych kodeksach.

Zakres czynności charakterystycznych dla 
danego zawodu i funkcje, jakie pełnił lub peł-
ni w społeczeństwie oraz obiektywne warunki 
ulegają histerycznym zmianom. A zatem, etyki 
zawodowej nie wolne rozpatrywać w oderwa-
niu od konkretnej sytuacji społecznej, gospo-
darczej, czy nawet politycznej.

W zasadzie przyjmuje się normy etyki za-
wodowej za konkretyzację ogólnych zasad mo-
ralnych obowiązujących w danym społeczeń-
stwie. Zasady, normy etyki zawodowej wyra-
żają zarówno w formie, jak i w treści charakter, 
swoistość zawodu, jego społeczne położenie, 
zadania i funkcje.

Opracowane, stosowane, obowiązujące ety-
ki zawodowe występują zwykle w postaci norm 
zinstytucjonowanych, wyrażonych w odpo-
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lub w zbiorach np.: kodeksach, rotach, przy-
sięgach czy ślubowaniach. Kodeksy etyki za-
wodowej obejmują treściowo przeważnie trzy 
typy relacji, w jakie wchodzą przedstawiciele 
danego zawodu: Według R. Jadczaka nożna 
przyjąć:
1. stosunki wewnątrzgrupowe,
2. stosunek członków określonego zawodu do 

ich zadań i uprawnień, do zjawisk, z jaki-
mi spotykają się oni w trakcie wypełniania 
swych obowiązków zawodowych,

3. stosunek do osób, z którymi członkowie da-
nego zawodu kontaktują się z racji i w trak-
cie spełniania swych zadań, czy powinności.

Kodeksy nie są „panaceum” na załatwia-
nie, na regulowanie wszystkich występujących 
problemów pracy. Kodeks etyczny powinien 
być czynnikiem, elementem ułatwiającym wy-
pełnianie obowiązków pracowniczych, oraz 
stanowić dla pracownika rzeczywiste oparcie 
w występujących sytuacjach konfliktowych. 
Etyki zawodowe - kodeksy - mają lub mogą 
mieć znaczenie pomocnicze, wskazywać pro-
pozycje rozwiązań problemów, stanowić pod-
stawowe źródło wychowania moralnego pra-
cownika, być czynnikiem humanizacji pracy. 
Etyki zawodowe powinny pozytywnie prze-
kształcać świadomość moralną społeczeństwa. 
Sytuacje społeczno-gospodarcze kraju, jego 
klimat moralny i prawny warunkują jednak, 
prawdziwość zastosowań i żywotność dobrych 
etyk zawodowych.

Wymóg fachowości, wysokich kwalifikacji 
i rzetelności należy raczej odnosić do technicz-
nej strony wykonywanej  pracy, natomiast re-
guły, zasady, normy etyki zawodowej dotyczą 
wewnętrznych kwalifikacji człowieka, charak-
teru motywacji i aspiracji, określają jego postę-
powanie zawodowe z punktu widzenia dobra 
i zła moralnego, wartości i ideałów moralnych.

W każdej grupie zawodowej (farmaceu-
ci, lekarze, pielęgniarki) występuje inna 
hierarchia wartości. W każdej etyce 
zawodowej bardzo ważne są spra-
wy honoru pracowniczego, dumy 
zawodowej, solidności, rzetelności, 
poczucia odpowiedzialności, soli-
darności zawodowo-grupowej i inne. 
W grupie pracowników ochrony zdrowia 
głównym zaleceniem moralnym jest m.in. 

szacunek do życia i zdrowia, życzliwość do 
ludzi, kompetencja, przestrzeganie tajemnicy 
zawodowej, wiedza, kultura pracy, światopo-
gląd ukierunkowany na cywilizację życia, a nie 
śmierci.

„Etos pracy w ujęciu autorów chrześcijań-
skich” St. Markiewicza mówi, iż w naszej cywi-
lizacji łacińskiej praca ma cztery motywy, które 
pobudzają jednostkę do jej wykonywania:
1. religia, która każe człowiekowi pracować 

zgodnie z wolą Bożą. 
2. moralność, która nakazuje pracować, gdyż 

przynosi dobro drugiemu człowiekowi. 
3. korzyść, czyli m.in. zysk.
4. przyjazność, satysfakcja z pracy i jej owo-

ców, które nadają człowiekowi w właściwy 
sens życia.

Powiedzieliśmy powyżej, że etyka zawodo-
wa każdej grupy posiada swoistą specyfikację, 
gdyż stanowi zespół norm i ocen oraz wytycz-
nych charakterystycznych dla danego zawodu. 
Deontologia farmaceutyczna jest dyscypliną 
ukierunkowaną na obowiązki i powinności 
zawodowe, które aktualnie oczekują na nowe 
spojrzenie, na nowelizację współczesną. De-
partament Etyki i Deontologii Zawodu Naczel-
nej Rady Aptekarskiej pojął pracę nad nowym 
kształtem i treścią Kodeksu Etyki Aptekarza 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracam się do Szanownych Czytelników 
z prośbą o przesłanie do Redakcji Apothacariu-
sa swoich przemyśleń, uwag i propozycji co do 
treści nowelizowanego Kodeksu zawodu.

prof. Dionizy Moska 
Redaktor Naczelny

Piśmiennictwo 
u autora.
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Jednym z wybitniejszych farmaceutów ślą-
skich był dr Józef Degórski. Urodził się w dniu 
17 sierpnia 1878r. w Grabowie w powiecie 
ostrzeszowskim (dzisiejsze województwo 
wielkopolskie) jako syn miejscowego apteka-
rza Antoniego Degórskiego i Heleny z domu 
Janowskiej. W 1899r. ukończył z wyróżnie-
niem gimnazjum w Lesznie, po czym - idąc 
w ślady ojca - wybrał zawód farmaceuty. Po-
czątkowo podjął pracę w aptece szpitalnej pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych we Wrocła-
wiu; następnie przeniósł się do Berlina, gdzie 
kontynuował praktykę w aptece Victoria. Tam 
też przystąpił do egzaminu na stopień pomoc-
nika aptekarskiego w 1902 roku. Przez następ-
nych kilka lat pracował w różnych aptekach na 
terenie Wielkopolski.

Studia wyższe rozpoczął w 1904 r. na Wy-
dziale Filozoficznym w uniwersytecie wroc-
ławskim, jednakże po roku przeniósł się do 
uniwersytetu w Rostocku, gdzie studiował rów-
nocześnie farmację i chemię. W 1906 r. przy-
stąpił do egzaminu państwowego, w wyniku 
którego uzyskał dyplom aprobowanego apte-
karza z wynikiem celującym. Ponieważ prze-
jawiał duże zainteresowanie chemią, pogłębiał 
swoją wiedzę w tym zakresie na tejże uczelni. 
Po trzech latach opracował rozprawę doktorską 
pt. „Beitrage zur Kenntnis des Cummarons und 
einiger seiner Derivate”, którą obronił w dniu 
22.XII.1909r. na uniwersytecie w Rostocku�.

W latach 1910-1913 pracował jako przed-
stawiciel naukowy Oddziału Farmaceutycz-
nego Towarzystwa Akcyjnego ,,Fabryka Farb 
Friedrich Bayer i Spółka” w Leverkusen-Elber-
feld. Na półtora roku przed wybuchem pierw-
szej wojny światowej objął stanowisko dyrek-
tora oddziału berlińskiego firmy „Profesor Dr 
Poehi i Synowie”, specjalizującej się w pro-
dukcji preparatów organoterapeutycznych. Sie-
dziba tej fabryki znajdowała się w Petersburgu 
i dlatego z chwilą wybuchu wojny - w sierpniu 
1914r. - jej filia w Berlinie została zlikwidowa-
na, a dyrektor Józef Degórski ponownie podjął 
pracę w aptece.

Podczas wojny dr J. Degórski był zatrud-
niony w aptekach w Poznaniu, w Pobiedzi-
skach i Friedlandzie, służył również w armii 
pruskiej w charakterze wojskowego apteka-
rza. Pod koniec 1919 i. zgłosił się do dyspo-
zycji władz niepodległej Polski i został mia-
nowany kierownikiem Inspektoratu Pracy 
w Lesznie, którą to instytucję zaczął organi-
zować od podstaw. Jednakże jego wykształ-
cenie chemiczne oraz dotychczasowa prak-
tyka w przemyśle chemiczno-farmaceutycz-

prof. Dionizy Moska
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odwołany z Inspektoratu Pracy i skierowany 
do Huty Miedzi w Poznaniu, gdzie pełnił 
funkcję zastępcy członka zarządu. W kilka 
lat później oddelegowano go na podobne sta-
nowisko członka zarządu w Wielkopolskich 
Zakładach Kartoflanych we Wronkach. Rów-
nocześnie został mianowany radcą Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Poznaniu.

Z okazji 10-lecia niepodległości Rzeczypo-
spolitej Polskiej Rada Główna Krajowej Wy-
stawy w Poznaniu nadała dr. J. Degórskiemu 
dyplom uznania za wybitne zasługi w dziedzi-
nie organizacji przemysłu spożywczego w Pol-
sce. Jednakże wkrótce potem dr J. Degórski 
na skutek fuzji dwóch firm podobnej branży - 
„Lubań” i „Wronki” oraz wynikłych stąd zmian 
personalnych wniósł rezygnację z dotychczaso-
wego stanowiska2. 

W 1932r. dr Józef Degórski przeniósł się 
na Górny Śląsk i osiedlił się w Szarleju-Pieka-
rach, gdzie nabył od Niemca aptekę pod god-
łem „Mariańska”. W rok później walne zgro-
madzenie oddziału górnośląskiego Polskiego 
Powszechnego Towarzystwa Farmaceutyczne-
go wybrało go do władz tej organizacji. Przez 
kilka kadencji sprawował obowiązki przewod-
niczącego Sądu Koleżeńskiego PPTF oraz brał 
udział w pracach różnych komisji problemo-
wych, jak Komisja Rewizyjna, Komisja Etyki 
Zawodowej itp.3

Wybuch II wojny światowej zastał dra J. 
Degórskiego na posterunku pracy w aptece. 
Przez pierwszych siedem miesięcy okupacyj-
ne władze hitlerowskie tolerowały go na sta-
nowisku kierującego apteką w Piekarach, lecz 
w dniu 8 kwietnia 1940r. gestapo aresztowało 
go. Pamiętny kwiecień tamtego roku obfitował 
na Śląsku w smutne i dramatyczne wydarzenia. 
Katowickie gestapo przeprowadzało wówczas 
masowe aresztowania. Miały one charakter tak 
zwanej Sonderaktion-Polen, tj. akcji skierowa-
nej przeciwko polskiej inteligencji, która - we-
dług oceny władz okupacyjnych - mogła zagra-
żać Rzeszy Niemieckiej. Nazwiska większości 
Polaków uwięzionych w tamtych dniach znaj-
dowały się w słynnej księdze gończej „Sonder-
fahndungsbuch-Polen”.

Wśród aresztowanych w dniu 8 kwietnia 
1940r. znajdowała się duża grupa lekarzy, far-
maceutów i drogistów. Tylko dwom spośród 
uwięzionych udało się uzyskać w tym samym 

dniu zwolnienie w wyniku energicznej inter-
wencji rodzin oraz wysokiemu okupowi; byli 
to adwokat dr Jan Mańka (współwłaściciel fir-
my „Degas” w Katowicach) i właśnie dr Józef 
Degórski z Piekar. Spokój zwolnionych nie 
trwał jednak długo, po kilku miesiącach obaj 
zostali ponownie uwięzieni. Dr J. Mańka zginął 
w 1942r. w obozie koncentracyjnym w Oświę-
cimiu, zaś dr J. Degórski zdołał przetrwać okres 
okupacji na Śląsku. Ponownie uwolniony, był 
potem jeszcze parokrotnie aresztowany. Brak 
fachowych pracowników aptek na Śląsku stwa-
rzał korzystną okoliczność dla interweniują-
cych w gestapo w sprawie zwolnienia członka 
rodziny. Przebywając okresowo na wolności 
dr J. Degórski nie mógł pracować we własnej 
aptece w Piekarach, placówka ta była bowiem 
prowadzona przez powiernika niemieckiego, 
tzw. Treunhandera. Wolno mu było natomiast 
pracować w innych aptekach. W tym też okre-
sie, pomimo braku poczucia własnego bezpie-
czeństwa, wspólnie z innymi farmaceutami 
niósł pomoc tym, którzy przebywali za drutami 
w obozach, przekazując dla nich paczki z leka-
mi i żywnością; zaopatrywał również oddziały 
partyzanckie.

Po zakończeniu wojny dr Józef Degórski 
powrócił do pracy we własnej aptece „Ma-
riańskiej” w Piekarach Śląskich, włączając się 
równocześnie w nurt pracy społecznej. W lu-
tym 1945r. uczestniczył w pierwszym zebraniu 
organizacyjnym, na którym powołano w Kato-
wicach samorząd zawodowy - Okręgową Izbę 
Aptekarską. Jego wysoki autorytet oraz popu-
larność wśród kolegów spowodowały, iż został 
jednogłośnie wybrany prezesem zarządu Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej w Katowicach.

Warto tu przy okazji przypomnieć, iż pol-
ska ustawa o Izbach Aptekarskich uchwalona 
została na kilka zaledwie miesięcy przed wy-
buchem II wojny światowej (przez sejm w dniu 
22.III.1939r., a przez senat 31.V.1939r.). Ogło-
szenie jej w czasopiśmie „Wiadomości Farma-
ceutyczne” nastąpiło dopiero 6 sierpnia 1939r.4. 
Stąd nie zdążono ustawy tej wprowadzić w ży-
cie przed wrześniem 1939r. Jako pierwsi utwo-
rzyli farmaceuci lubelscy pod koniec lipca 
1944r. Izbę Aptekarską w Lublinie na podsta-
wie ustawy z maja 1939r. Kolejno powoływano 
następne Izby Aptekarskie: w Warszawie, Kra-
kowie, Łodzi, Katowicach i w innych miastach 
wojewódzkich.
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Dr Józef Degórski nie urzędował długo na 

stanowisku prezesa Izby Aptekarskiej w Ka-
towicach, gdyż przeżycia wojenne zrujnowały 
mu zdrowie, m. in. cierpiał na lęk przestrzeni. 
Tym niemniej wywiązywał się sumiennie ze 
swoich obowiązków i wspólnie z zarządem 
Izby, zwłaszcza z mgr. Tadeuszem Gańczą 
jako sekretarzem, mgr Florianem Jankowia-
kiem jako skarbnikiem oraz dyrektorem biu-
ra Izby mgr. Janem Twardowskim, postawił 
katowicką Izbę Aptekarską na wysokim po-
ziomie organizacyjnym. Utworzono różne 
agendy i komisje problemowe, zorganizowa-
no Spółdzielczy Bank Aptekarski oraz Spół-
dzielnię Farmaceutyczną „Vis”; zabezpieczo-
no opuszczone apteki, rejestrowano personel 
fachowy, utworzono fundusz stypendialny 
dla studentów farmacji i podejmowano wiele 
innych działań.

Dr Józef Degórski zmarł nagle w dniu 15 
stycznia 1947 r. na skutek wypadku na uli-
cy. Po jego śmierci obowiązki prezesa Izby 
Aptekarskiej w Katowicach przejął mgr Mie-
czysław Estkowski, powołany na to stanowi-
sko komisarycznie przez Urząd Wojewódzki 
w Katowicach.

Dr Józef Degórski należał do wzorowych 
aptekarzy. Prowadzoną przez siebie własną ap-
tekę postawił na wysokim poziomie i urządził 
przy niej nowoczesne laboratorium analitycz-
no-wytwórcze. Odznaczał się głęboką wiedzą, 
wytrwałością, pracowitością i innymi zaletami 
charakteru, stąd cieszył się powszechnym sza-
cunkiem i uznaniem.

Przedruk:
Farmacja Polska czerwiec 39 (6) 1983

Do druku podał prof. Dionizy Moska

Przypisy:

1. Oryginał dyplomu doktorskiego J. Degór-
skiego znajduje się w zbiorach autora..
2. Na podstawie życiorysu napisanego własno-
ręcznie przez dra Józefa Degórskiego.
3. Kalendarz Farmaceutyczny F. Heroda, r. 
1933 s. 403; r. 1934 s. 257; r. 1935 s. 361; r. 
1939 s. 540.
4. Wiadomości Farmaceutyczne, R. 66; 1939, 
nr 32, s. 475-477.
Otrzymano: 6.XI.1982.

Zarząd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach
Siedzą od lewej: mgr W. Makiełło, mgr J. Macherski - Prezes, mgr M. Zbrowski
Stoją od lewej: mgr F. Jankowiak, mgr Z. Turski, I. Jędras, R. Chiciński
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Tematem wiodącym Sympozjum 
Historii Farmacji było: „Muzealnictwo 
Farmaceutyczne”. Organizatorami byli: 
Przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego XVIII Sympozjum mgr farm. 
Bartłomiej Wodyński, Przewodnicząca 
Sekcji Historii Farmacji Oddziału Bydgoskie-
go Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
mgr farm. Alina Piotrowska oraz sekretarz Komi-
tetu Organizacyjnego mg Wojciech Ślusarczyk. 
Współorganizatorami sympozjum było również 
Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy oraz Pomorsko - Kujawska Okrę-
gowa Izba Aptekarska.

Uczestnicy sympozjum byli zakwaterowani 
w Hotelu Amazonka w Ciechocinku.

Uroczyste otwarcie obrad oraz sesja referato-
wa odbyła się w Muzeum Okręgowym im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W przerwie 
obrad uczestnicy sympozjum zwiedzali prywat-
ne Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” 
mgra farm. Bartłomieja Wodyńskiego.

Historycy, miłośnicy historii farmacji 
i medycyny wzięli również udział w otwarciu  

wystawy „Muzea polskie 
w medalierstwie ze zbio-
rów Muzeum Okręgowego 

im. L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy”. Relaksem 

był spacer po bydgoskiej sta-
rówce i poczęstunek (czerwony 

barszcz i wspaniałe pierogi).
W drugim dniu (sobota - 27.06.2009) zaję-

cia programowe, naukowe miały miejsce w Cie-
chocinku, w Hotelu Amazonka oraz wycieczka 
autokarowa do Torunia - zwiedzanie pięknego, 
zabytkowego miasta oraz zakupy toruńskich 
pierników.

Sympozjum naukowo-badawcze i popu-
laryzujące historię, głównie poświęcone było 
zagadnieniom muzealnictwa farmaceutycz-
nego (aptekarskiego) w Polsce, a szerzej uj-
mując w Europie. Wygłoszono 32 referaty.

W referatach między innymi reprezento-
wane były muzea medyczno - farmaceutycz-
ne na Białorusi (Grodno), na Litwie (Wilno, 
Kowno), w Polsce (Kraków, Warszawa, Byd-
goszcz, Poznań, Krośniewice, Ciechanowiec).

prof. Dionizy Moska

Zwiedzanie zabytków Torunia

Przed budynkiem Muzeum Okręgowego 
im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

dr farm. Jan Majewski
Przewodniczący Sekcji Historii Farmacji PTFarm

Zdjęcia: dr B. Uniejewska
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Osobiście najbardziej zainteresowały mnie 
tematy (nie ujmując pozostałym Autorom) doty-
czące np. „Prawda o nieprawdzie w sprawie au-
torstwa „Aptekarza” (Stanisław Pic - Poznań);  
„Aptekarze i lekarze jako kolekcjonerzy i teore-
tycy muzealnictwa” (Iwona Arabas - Warszawa); 
„Jerzy Dunisz Borkowski - aptekarz Hetman Ko-
lekcjonerów Polskich” (Janusz Gerasik - Pułtusk).

Dionizy Moska jako jedyny uczestnik (wy-
korzystując krajowe sympozjum) poruszył, 
podjął temat związany z 70. rocznicą wybuchu 
II. Wojny Światowej. Wielka szkoda. Że zabra-
kło jeszcze innych autorów, by mocniej zaak-
centować, okolicznościową tą szczególną rocz-
nicę historyczną. Farmaceuci (aptekarze) mają 
bogatą kartę w działaniach II Wojny Światowej.

D. Moska swoje wystąpienie ujął w refe-
racie pt. „Wrzesień 1939r. na Górnym Śląsku 

i w Zagłębiu Dąbrowskim w wybranych wspo-
mnieniach aptekarzy i lekarzy”. W zakończe-
niu referatu powiedziałem: „Eksponatami mu-
zealnymi” do 70. rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej są m.in.: pola bitew pod Wyrami na 
Śląsku, nad Bzurą, pod Tobrukiem, Monte Cas-
sino, pod Lenino, Narwikiem, w Normandii, to 
miejsca ludobójstwa w Ostaszkowie i w Katy-
niu, to niemieckie (nazistowskie) obozy kon-
centracyjne, krematoria, komory gazowe, wię-
zienia, to cmentarze żołnierskie i cywilne, to 
pomniki, grobowce, muzea Holocaustu i bez-
imienne krzyże. II Wojna Światowa to także 
polskie groby w Kazachstanie, w kopalniach na 
Kołymie, w Gułagach i w tajdze syberyjskiej.  
My farmaceuci, lekarze i inni pracownicy ochro-
ny zdrowia, miłośnicy historii musimy dbać 
o prawdę i pamięć, szanować przeszłość i ho-
nor tych co odeszli, oddając życie za Ojczyznę.

Generalnie należy stwierdzić, że sympo-
zjum tematycznie było kształcące, interesujące. 
Mam jednak uwagę krytyczną (jako uczestnik 
czynny), że nie pojąłem jakim „kluczem” or-
ganizatorzy posługiwali się w ustalaniu kolej-
ności prezentowania referatów. Myślę, że ten 
problem budzi zastrzeżenia.

W sympozjum z woj. Śląskiego wzięła rów-
nież udział dr n .farm. Barbara Uniejowska z Biel-
ska - Białej, poważna kandydatka na konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej.

Kolejne sympozjum historyków farmacji 
powinno się odbyć w roku 2010 w Lublinie.

prof. Dionizy Moska

II. Sesję referatową prowadził prof. Dionizy Moska
w sali Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

(26.06.2009)

Kolacja w Hotelu Amazonka w Ciechocinku

prof. Dionizy Moska

dr Peter Gorski
- Dinslaken (Niemcy)

Zdjęcia: dr B. Uniejewska
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prof. Dionizy Moska

W historii państwowości polskiej znajdu-
jemy wiele dowodów społeczno-politycznego 
i narodowego zaangażowania farmaceutów. 
Bronili kraju z bronią w ręku, lub postawą, 
działaniem humanitarnym i zawodowym rato-
wali ludzkie życie.

Od zarania istnienia II Rzeczpospolitej 
farmaceuci brali czynny udział w odzyskiwa-
niu  ziem polskich z byłego naboru pruskiego. 
Uczestniczyli w powstaniach: wielkopolskim 
i śląskich oraz w plebiscytach Górnego Śląska 
oraz Warmii i Mazur.

Farmaceuci przykładali dużą wagę do czynne-
go uczestnictwa we wszelkich 
akcjach państwowych i spo-
łecznych, które służyły rozwo-
jowi bezpieczeństwa i obron-
ności Polski.

Obrona przeciwlotniczo-
gazowa państwa

Zagadnienie obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwgazowej państwa polskiego powstało od 
pierwszych lat istnienia II Rzeczpospolitej Pol-
skiej. W tym działaniu ogólnopaństwowym nie 
zabrakło różnorodnych stowarzyszeń, organi-
zacji społecznych, zawodowych i naukowych.

Farmaceuci z racji przyrodniczego (szcze-
gólnie chemicznego) wykształcenia, i dzia-
łalności w służbie zdrowia publicznego, brali 
czynny udział w przygotowaniu obrony prze-
ciwlotniczo-gazowej kraju.

Apteki zostały przygotowane jako ośrodki 
sporządzania i rozdziału środków leczniczych 
i ochronnych, mających na celu złagodzenie i osła-
bienie skutków ewentualnego napadu lotniczego.

Farmaceuci z racji tych dodatkowych obo-
wiązków musieli być przygotowani, zaznajo-
mieni z zasadami obrony OPLG, w szczegól-

ności zaś sposobami wykrywania gazów bojo-
wych i elementami ratownictwa sanitarnego�.

Polskie Powszechne Towarzystwo Farma-
ceutyczne na swej warszawskiej konferencji 
(1924r.) dotyczącej obrony przeciw gazom tru-
jącym gościło cenionego prof. dr J. Muszyń-
skiego z referatem na temat wojny gazowej. 
Szczególnie zajęto się budową chemiczną ga-
zów, sposobem ich otrzymywania i szkodliwe-
go działania. Referat Monikowskiego dotyczył 
sposobu fabrykacji gazów trujących we Francji. 
Natomiast płk Małyszko mówił o potrzebie wy-
szkolenia grupy ludzi, obeznanych z produkcją 

gazów trujących. Do tych zadań mogli 
być przydatni farmaceuci. Konferencja 
PPTF podjęła uchwałę mającą na celu 
zakładanie Kół Ligi Obrony Powietrz-
nej Państwa2.

Zarząd Związku Zawodowego 
Farmaceutów i Pracowników wzy-
wał (1931r.) wszystkich farmaceu-
tów do zapisywania się na specjal-

ny kurs instruktorski obrony przeciwgazowej 
pierwszej i drugiej kategorii. Kursy 
były początkowo organizowane 
przez Ligę Obrony Powietrznej 
i  Przeciwgazowej (LOPP) 
w Warszawie.

Kurs instruktorski pierwszej kategorii obej-
mował w swym programie przedmioty dosto-
sowane do poziomu wykształcenia magistrów 
i prowizorów farmacji. Obszernie potraktowa-
na była chemia gazów bojowych3.

Z inicjatywy Sekcji Farmaceutycznej To-
warzystwa Wiedzy Wojskowej, Polskiego Po-
wszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego, 
Związku Zawodowego Farmaceutów Pra-
cowników, Nowej farmacji, Towarzystwa Po-
pierania Nauk Farmaceutycznych - Lechicja, 
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utworzono Komitet Wykonawczy organizacji 
farmaceutycznych współpracy w obronie prze-
ciwgazowej. Całość akcji uzgodniono z Zarzą-
dem Głównym LOPP4.

W kwietniu �932r. w War-
szawie kurs instruktorski obro-
ny przeciwlotniczej ukończy-
ło 100 osób. W uroczystości 
rozdania dyplomów prof. dr 
Bronisław Koskowski wyraził 
myśl: „… iż farmaceuci zamknięci dotychczas 
w przysłowiowych czterech ścianach aptecz-
nych, czy też laboratoryjnych zaczynają spo-
glądać szerzej na świat - farmaceuci są pierwszo-
rzędnym materiałem na chemików sanitarnych”5.

W obronie przeciwlotniczej i przeciwgazo-
wej wypowiedziano się w Ustawie z dnia 15 
marca 1934r. (Dz.U.R.P. nr 80 z dn. 11 wrześ-
nia 1934r. poz. 742).

Okólnik Ministerstwa Opieki Społecznej 
nr 18/34 z dnia 7 maja 1934r. przewidywał, że 
wyszkolenie w ratownictwie sanitarnym OPLG 
lekarzy i farmaceutów winno być ukończone 
do dnia 31 grudnia 1935r. Z treści okólnika 
wynika: „Wszyscy farmaceuci dyplomowani 
(doktorzy, magistrowie, prowizorzy farmacji) 
zasadniczo powinni wykazać się świadectwem 
z ukończenia kursów z ratownictwa sanitarnego 
OPLG, przewidzianych przez PCK dla instruk-
torów I lub II klasy, albo równoznacznym.

Wszyscy lekarze i farmaceuci (pomocniczy 
personel aptekarski i personel drogistowski) 
ubiegający się o stanowiska w służbie państwo-
wej, samorządnej i wszelkiego rodzaju instytu-
cjach nadzorowanych przez władze państwowe, 
mają się wykazać, jako nieodzownym warun-
kiem, świadectwem z ukończenia odpowiednie-
go kursu, lub zdania (jak lekarze) egzaminu przed 
komisją wojewódzką z ratownictwa OPLG.”

Wszyscy ubiegający się o zezwolenia (kon-
cesję) na założenie lub prowadzenie apteki, 
jako też starających się o zarząd apteki, powin-
ni wykazać się świadectwem ukończenia odpo-
wiednich kursów z ratownictwa OPLG”6.

Zwolnieniu od obowiązku przeszkolenia 
OPLG byli:
1. oficerowie lekarze i farmaceuci czynnej 

służby wojskowej;
2. oficerowie rezerwy lekarze i farmaceuci 

mający zaświadczenie o ukończeniu odpo-
wiednich kursów na ćwiczeniach rezerwy;

3. lekarze i farmaceuci, którzy podczas obowiąz-

kowej służby wojskowej ukończyli pomyślnie 
Szkołę Podchorążych Sanitarnych Rezerwy7.
Ciekawym dokumentem jest odezwa, okól-

nik Wojewody Śląskiego dr M. Grażyńskiego 
skierowany do wszystkich 
farmaceutów (1932r.), w któ-
rym powiedział m.in.: „Wła-
dzie administracji ogólnej, 
ponosząc odpowiedzialność 
za zorganizowanie obrony 
przeciwlotniczo-gazowej 
ludności cywilnej, przystą-
piły na zasadzenie specjalnych zarządzeń Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych do przygotowania 
obrony biernej na obszarze całego państwa (…)  
Oczekuję, że wszyscy panowie aptekarze - ro-
zumiejąc w pełni ważności akcji, jeżeli chodzi 
o obronę kraju, jak i obronę własną - bez wyjąt-
ku wezmą udział w kursach”.8

Zarządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 17 
września 1935r. (Nr.Z.19/2) odbyły się trzy kur-
sy instruktorskie ratownictwa sanitarnego OPLG 
dla dyplomowanych farmaceutów i asystentów 
farmacji woj. Śląskiego, zorganizowane przez 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach. Na każdym kursie uczęszczało 
ponad 60 osób - liczba przeszkolonych ok. 200 
osób. Wykłady obejmowały zakres przedmiotów 
przewidzianych w odnośnym rozporządzeniu Min. 
Opieki Społecznej i przeprowadzone były przez: 
Naczelnika Wydziału Zdrowia Publicznego dr Sę-
czyka, aptekarza dr. W. Mrozińskiego, Dyrektora 
Państwowych Zakładów Badania Żywności w Ka-
towicach, inspektora Farmaceutycznego mgr J. 
Plucińskiego dr. Kołoczyka, lek. pow. dr F. Adam-
skiego, Dyrektora Śląskiego Zakładu Higieny 
w Katowicach oraz instruktora I kat. Hostyńskiego.

Wykłady odbywały się w Sali gmachu Urzę-
du Wojewódzkiego, ćwiczenia zaś z chemii 
w laboratorium Państw. Zakł. Higieny w Kato-
wicach, oraz ćwiczenia gazowe w Państwowych 
Zakładach Technicznych w Katowicach. Pro-
gram kursów obejmował wizytowanie wzorowo 
urządzonych schronów na terenie Katowic. Na 
kursach funkcje starostów pełnili kolejno: ap-
tekarz M. Soliński - Prezes Okręgu Śląskiego 
PPTF, mgr Wł. Mitko - Prezes Oddziału Śląskie-
go ZZFP. Wicestarostami byli: farmaceuci - Si-
mińska, E. Gajdas, J. Łopatka, A. Mierzowski. 
Farmaceuci z „prowincji” przez czas trwania 
kursu (10 dni) zamieszkali w Katowicach. Egza-
miny odbywały się po każdym odbytym kursie9.
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gadnieniom oplg odbył się 30 kwietnia 1939r. 
w Sali Sejmu Śląskiego. Celem zjazdu było 
pogłębienie wiadomości o obronie przeciwlot-
niczo-gazowej i ostatecznie przygotowanie się 
do niej. Protektorat nad zjazdem objął Inspek-
tor Farmaceutyczny Urzędu Wojewódzkiego 
Śląskiego, mgr J. Pluciński, przewodniczył 
zjazdowi mgr H. Latanowicz - prezes Oddziału 
Górnośląskiego ZZFP.

Do prezydium zjazdu powołano m.in. apte-
karzy M. Solińskiego, dr. W. Mrozińskiego, W. 
Rubaszkiewicza I J. Łopatkę. Ze strony związ-
kowców - pracowników: mgr R. Nowakowską, 
mgr Zb. Jaślara i mgr Fl. Jankowiaka jako se-
kretarza. W programie zjazdu wygłoszono 4 
referaty:
1. mgr D. Perlińskiego - Toksyczność gazów 

bojowych;
2. mgr B. Wiśniewski - rola farmaceuty w oplg;
3. mgr J. Sznornun - Przystosowanie aptek do oplg;
4. apt. dr W. Mroziński - Odczynniki gazowe i naj-

nowsze metody wykrywania gazów bojowych.
W dyskusji uzyskano dodatkowe informa-

cje zawodowe i dotyczące ewentualnej wojny 
z Niemcami. Mgr Lewandowski - przedstawi-
ciel firmy „Deges” w Katowicach przedstawił 
dane o rodzajach opatrunków: osobiste, miesz-
kaniowe, blokowe, oraz indywidualne pakiety 
przeciwperytowe. W skład tych ostatnich wcho-
dziło: mydło annogenowe, puder annogenowy, 
soda oczyszczona i lignina.

Insp. Farm. J. Pluciński mówił o możliwoś-
ciach wykonania przez apteki zestawów opa-
trunkowych (według instrukcji o organizacji rat. 
- sanit. w OPLG). Niezbędnie była potrzebna 
informacja dla społeczeństwa, o możliwościach 
ich nabycia i o pouczeniach udzielenia sobie 
pierwszej pomocy. Dyskutowano o roli hurtow-
ni aptecznych w OPLG, jak również dotknięto 
kwestii postaw moralnych w pracy. Ewentualna 
lichwa ze strony hurtowni będzie bezwzględnie 
tępiona i surowo karana. Wyjaśniono także, że 
na wypadek wojny upadają kolejne dyżury noc-
ne aptek, gdyż w tych warunkach apteki dzień 
i nic bez przerwy winny czuwać i pracować.

W poważnej atmosferze psychozy wojny po-
ruszono w dyskusji problem dostawy polskich 
leków z hurtowni do aptek. Aptekarz Soliński 
stwierdził, że niestety aptekarze często chętniej 
biorą zagraniczne środku farmaceutyczne - jako 
tańsze. Hurtownie są więc zależne od aptek.�0

Rozporządzenia władz
Dzięki staraniom Oddziału Górnośląskiego Z. Z. F. 

P. o uruchomienie Kursów obrony przeciwgazowej p. 
wojewoda Dr. Grażyński wydał następujący okólnik:

„Do wszystkich Panów Aptekarzy na obszarze 
Województwa Śląskiego.

Rozwój techniki i chemicznych środków bojowych, 
jaki zaznacza się w ostatnich latach, zmusza wszystkie 
organizmy państwowe do jak najintensywniejszych 
przygotowań obrony swej ludności przed niebezpie-
czeństwem lotniczo-gazowem.

Należyte zrozumienie obowiązków w zakresie za-
bezpieczenia życia i mienia mieszkańców jest obowiąz-
kiem społecznym zarówno każdego obywatela, jak i or-
ganizacyj działających na terenie państwa.

Jednym z czynników, mających spełnić poważne za-
danie w przygotowaniu oraz realizacji obrony przeciw-
lotniczo-gazowej są farmaceuci, którzy z tytułu swego 
wykształcenia fachowego i stałego kontaktu z szerokie-
mi warstwami społeczeństwa są w pierwszej linji powo-
łani do niesienia pomocy w chwili niebezpieczeństwa.

Władze administracji ogólnej, ponosząc odpowie-
dzialność za zorganizowanie obrony przeciwlotniczo 
- gazowej ludności cywilnej, przystąpiły na zasadzie spe-
cjalnych zarządzeń Min. Spraw Wewnętrznych do przygo-
towania obrony biernej na    obszarze   całego   państwa.

W Województwie Śląskiem akcja jest w toku od 
szeregu miesięcy, obecnie zaś przystępuje do przeszko-
lenia Panów farmaceutów, tak Panów właścicieli aptek 
jak i pracowników fachowych.

W związku z powyższem, po wysłuchaniu opinji Pa-
nów Prezesów Związku Właścicieli Atek oraz Pracowni-
ków Farmaceutów, zarządzam przeprowadzenie kursu.

Kurs odbędzie w Katowicach (2 turnusy) oraz 
w Bielsku. Terminy dla I-go turnusu w Katowicach są 
następujące: 8, 15, 22, 29 listopada, 6, 13 grudnia, dla 2-
go turnusu 11, 18, 25 listopada oraz 2, 9, 16 grudnia, dla 
Bielska 10, 17, 24 listopada, 1, 5, 15 grudnia. Wykłady 
w Katowicach odbywać się będą w Śląskich Technicz-
nych Zakładach Naukowych, ul. Krasińskiego, w Biel-
sku w sali Związku Straży Pożarnych.

Kursy te przeprowadzi Śląski Komitet Wojewódzki 
L.O.O.P. według programu uzgodnionego z władzami 
wojewódzkiemi. Program ten zostanie doręczony pp. 
uczestnikom przy rozpoczęciu kursu.

Otwarcie wszystkich 3-ch kursów dla panów apte-
karzy odbędzie się dnia 6 listopada o godz. 17-tej w auli 
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Kato-
wicach, pokój nr 136, I p.

Załączone deklaracje wypełnione przez panów właś-
cicieli, wzgl. pracowników fachowych należy zwrócić 
do dnia 25 października b.r. bezpośrednio Wydz. Zdro-
wia Śl. Urzędu Wojew.

Wydział Z. P. powiadomi oddzielnem pismem po-
szczególnych panów,  do  którego  z kursów  zostali   
przydzieleni.

Oczekuję, że wszyscy panowie aptekarze - rozumiejąc 
w pełni ważność akcji, jeżeli chodzi o obronę kraju, jak 
i obronę własną - bez wyjątku wezmą udział w kursach”.

Dr. Grażyński, Wojewoda
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Przeprowadzona przez władze Urzędu Wo-

jewódzkiego w Katowicach kontrolna strychów 
pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go wykazała rażące braki w budynkach mieszczą-
cych apteki. „Zważywszy, że każda apteka jako 
składnica większej ilości środków leczniczych, 
odkażalników, surowic i szczepionek, opatrun-
ków itp. jest publiczną placówką sanitarną o wiel-
kiej doniosłości społecznej, każdy właściciel jak 
i każdy kierownik apteki ma obowiązek należy-
tego zabezpieczenia apteki przed zniszczeniem.��

W myśl przepisów § 2 rozporządzenia Mini-
stra Opieki Społecznej z dn. 1 lipca 1937r. o Far-
makopei Polskiej (Dz.U.R.P. nr 52, poz. 409) 
wszystkie apteki obowiązane były utrzymywać, 
przygotować, badać i wydawać wszystkie leki 
objęte Farmakopeą. Urzędowe lustracje wyka-
zały, że zaledwie część aptek województwa ślą-
skiego zastosowało się do wyżej wymienionych 
przepisów i nie posiadały na składzie takich 
środków jak wapno chlorowane, chloramina, an-
nogen, preparaty annogenowe, tiosiarczan sodu, 
tlen, szare mydło itp. środki objęte  nową Farma-
kopeą polską oraz wymienione środki farmaceu-
tyczne w rozporządzeniu Min. Op. Społ. z dn. 24 
czerwca 1938r. (Dz.U.R.P. nr 58, poz. 454).

Śląski Urząd Wojewódzki polecił nie-
zwłocznie uzupełnić braki i zaopatrzyć apteki 
w dostateczną ilość chemikaliów, odkażalni-
ków, wszelkiego rodzaju opatrunków itp. Za-
pasy każdej apteki powinny były pokrywać 
normalne zaopatrzenie pracowni analitycznych 
w aptece, sprowadzić wszystkie niezbędne od-
czynniki do rozpoznawania gazów trujących, 
każdy aptekarz, jak i mgr farmacji zatrudniony 
w aptece powinien posiadać własną maskę ga-
zową z zapasowym pochłaniaczem, itp.�2

Naczelnik Wydziału Zdrowia Publiczne-
go dr Sęczyk w imieniu Wojewody Śląskiego 
przekazał wszystkim aptekom specjalny wykaz 
środków leczniczych, które stosownie do pole-
cenia Ministerstwa Opieki Społecznej nr Zf 5/6-
9 z dn. 28 marca 1939r. powinny znajdować się 
w aptekach w ilościach podobnych w wykazie 
i to według następującego podziału:

Apteki opłacające świadectwa przemysłowe 
I kategorii powinny posiadać ilości dwukrotnie 
większe jak podano w wykazie. Apteki posia-
dając świadectwa II kategorii ilości jak podano 
w wykazie. Apteki według III kategorii - ilości 
o połowę mniejsze, a apteki ubezpieczalni spo-
łecznej ilości czterokrotnie większe.�3

Wielu autorów �4, �5 rozważało przygotowa-
nia i przystosowanie aptek do działań wojen-
nych. J. Podbielski realnie oceniał możliwości 
konfliktu zbrojnego z Niemcami, oraz problem 
funkcjonowania normalnego aptek, w sytuacji 
zupełnego odcięcia ich od źródeł zaopatrzenia 
w niezbędne środki lecznicze i opatrunkowe, 
jak i niemożliwości korzystania ze środków 
komunikacji, które zajęte będą dla obsługi wal-
czącej armii. Podbielski bardzo trzeźwo ocenił 
sytuację, jaka może zaistnieć. Stwierdził, że 
„apteki wówczas będą mogły normalnie funk-
cjonować tydzień do dwóch tygodni”.�6

Akcja ogólnopolska przeszkolenia farmaceu-
tów w obronie przeciwlotniczo-gazowej trwała 
przez kilka lat, właściwie do samego wybuchu 
II wojny światowej. Szczególnie efektywnie był 
zaangażowany Związek Zawodowy Farmaceu-
tów Pracowników oraz Polskie Powszechne To-
warzystwo Farmaceutyczne, we współdziałaniu 
wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.

Zawód farmaceutyczny, z głębokim poświę-
ceniem i świadomością społeczno - polityczną 
pragnął być potrzebnym i pomocnym ojczyźnie 
i narodowi w zbliżającej się wojnie.

Dnia 1 września 1939 roku wybuchła II Woj-
na Światowa. Polskie działania obronne nie spot-
kały zastosowań trujących gazów bojowych, jak 
w I Wojnie Światowej. Barbarzyństwo lotnictwa 
i czołgów hitlerowskich uczyniły tak wiele zła, 
że ziemia nasza słynęła obficie krwią Polaków. 
Lecznictwo i aptekarstwo tamtych lat, spełniło 
rzetelnie zawodowy i patriotyczny obowiązek. 
Farmaceuci godni są tej skromnej pamięci.

prof. Dionizy Moska
Przypisy:

1. W. Batycki, Poglądy współczesne na rolę far-
maceuty cywilnego i apteki w obronie przeciw-
lotniczo-gazowej, „Kronika Farmaceutyczna” 
1937, 14, 13-15

2. Z kroniki: Walka przeciwgazowa a farmaceuci, 
„Kronika Farmaceutyczna” 1934, 11, 11

3. Obrona przeciwgazowa, „Kronika Farmaceu-
tyczna” 1931, 21, 273-274

4. Z kroniki: Współpraca farmaceutów w obronie 
przeciwgazowej, „Wiadomości farmaceutycz-
ne” 1931, 41, 555

5. E. Szyszko, Zakończenie kursu instruktorskiego obro-
ny przeciwlotniczej, „Kron. Farm.” 1932, 9, 132

6. Wyszkolenie w ratownictwie sanitarnym OPLG 
lekarzy i farmaceutów, „Wiad. Farm.” 1934, 
27 397-399
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JE 7. Okólnik Ministerstwa Opieki Społecznej nr 
43/34 z dn. 25 października 1934,  „Kalendarz 
Farmaceutyczny” 1936, s. 160

8. M. Grażyński, Rozporządzenie władz, „Kron. 
Farm.” 1932, 22, 275; Do Dyrekcji Poli-
cji (lek. pow.) w Chorzowie wpłynęło pismo: 
„Urząd Wojewódzki na podstawie kart sta-
tystycznych wypełnionych w październiku 
1938r. stwierdza, że na terenie m. Chorzowa 
pozostaje Zając Tadeusz, zatrudniony w apte-
ce św. Maryi w Chorzowie, który dotychczas 
nie odbył wymienionego kursu. Ponieważ kurs 
taki odbywa się w styczniu 1939r. w Krakowie, 
uprasza się o spowodowanie, aby Zając T. kurs 
ten odbył. Za Wojewodę, dr Sęczyk, Naczelnik 
Wydziału” Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Katowicach, zesp. Dyr. Pol. Chorzów, sygn. 
498 (korespondencja dot. Personelu aptekar-
skiego 1939r.)

9. Kursy OPLG w Katowicach, „Kron. Farm.” 
1936, 4-6, 56-57

10. Fl. Jankowiak, Zjazd Farmacji Śląskiej po-
święcony zagadnieniom OPLG, „Kron. Farm.” 
1939, 11, 159-160

11. Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Zdrowia 
Publicznego nr Z.70 (17 z dn. 5 września 1938r. 
Okólnik skierowany do wszystkich aptek)

12. Urząd Woj. Śląski, Wydz. Zdr. Publ. nr Z.78a/9 
z dn. 1 października 1938r. Okólnik skierowany 
do wszystkich aptek.

13. Urząd Woj. Śląski, nr Z. 85/14, z dn. 29 marca 
1939r. Okólnik do wszystkich aptek.

14. L. Krzewiński, Apteki a zagadnienia wojny lotni-
czo-gazowej, „Kron. Farm.” 1939, 18, 240-244

15. Wł. Sieniecki, Przygotowanie aptek do OPLG, 
„Kron. Farm.” 1934, 24, 471-473

16. J. Podbielski, Apteki w czasie wojny, „Wiad. 
Farm.” 1938, 46, 681.
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Zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w obronie przeciwpożarowej przez mgr Janinę Dyczkowska.
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mec. Krystian Szulc

Powstania Śląskie są wyjątkowym wyda-
rzeniem w historii Europy. Teren Śląska w tym 
i Górnego Śląska przez prawie 600 lat był poza 
granicami Państwa Polskiego pomimo tego, 
a może właśnie dlatego, ludność posługiwa-
ła się gwarą będącą odmianą języka polskiego 
i jak wykazały powstania czuła się Polakami.

Nie analizując przyczyn wybuchu Powstań 
Śląskich należy wskazać na fakt, że był to ruch 
autentycznie oddolny i w I Powstaniu można 
nawet powiedzieć ludowy. Robotnicy i rolnicy 
mieszkańcy śląska sami organizowali się i wal-
czyli o przyłączenie do Polski.

Polska Organizacja Wojskowa na Śląsku 
była odpowiedzią na potrzeby ludności, a nie ze-
wnętrzną organizacją rekrutującą zwolenników.

Jako jedną z wielu iskier zapalnych wybuchu 
I Powstania Śląskiego wymienia się masakrę 
ludności na kopalni w Mysłowicach w dniu 15 
sierpnia 1919 roku, następnego dnia 16 sierpnia 
wybuchły walki w różnych rejonach Górnego 
Śląska w tym miejscu ograniczę się do walk na 
terenie miasta Katowice.

W Katowicach najcięższe walki trwały od 
18 sierpnia - tak opisuje walki w Katowicach 
Paweł Dobrzański w swojej pracy „Powstania 
Śląskie„ Warszawa 1971:

18 sierpnia był dniem największego nasile-
nia działań powstańczych. Do boju ruszyły dal-
sze oddziały w okręgu przemysłowym. Najza-
ciętsze walki toczyły się w powiecie katowickim. 
W dwóch sąsiadujących miejscowościach: Bo-
gucicach i Małej Dąbrówce, trwały przez trzy 
dni. Najpierw w Bogucicach powstańcy stoczyli 
trzygodzinny bój z nacierającymi policjanta-
mi i wojskiem. Po nadejściu nowych sił wroga 
Ślązacy wycofali się ze wsi. Następnego dnia 
kilkakrotnie ponawiali szturmy, aby odbić miej-

scowość; Niemcy mieli jednak zdecydowaną 
przewagę ogniową, rozporządzali bowiem także 
artylerią.

Od 20 sierpnia siły powstańcze w Boguci-
cach i Małej Dąbrówce zjednoczył pod swoim 
dowództwem Henryk Miękina. W walkach pod 
Małą Dąbrówką Niemcy użyli trzech samolotów 
Jeden z nich powstańcom udało się zestrzelić, 
a zagrzani sukcesem nacierali ze zdwojoną siłą 
i zmusili Niemców do odwrotu. Następnego dnia 
przybyły nowe oddziały niemieckie wzmocnione 
samochodami pancernymi. Teraz powstańcy mu-
sieli opuścić swoje stanowiska, ale wycofując się 
wysadzili most kolejowy, co na pewien czas spa-
raliżowało transport wojsk niemieckich.

Równie dramatyczny przebieg miała po-
wstańcza epopea w Szopienicach. Po krót-
kiej potyczce udało się rozbroić spory oddział 
Grenzschutzu. Zdobyto 100 karabinów ręcz-
nych, 7 maszynowych i wielki zapas amunicji. 
Powstańcy opanowali całą gminę i przystąpili 
do budowy mostu zapewniającego komunika-
cję z Sosnowcem. Budowa odbywała się pod 
ogniem artylerii niemieckiej, a mimo to za-
kończona została sukcesem. 20 sierpnia nastał 
ciężki dzień dla powstańców w Szopienicach. 
Niemcy podjęli zaciekłe ataki z różnych stron. 
Najpierw rozpoczęli ogień od strony Katowic 
i Mysłowic. Przed południem do akcji weszły 
dwa niemieckie pociągi pancerne, a wkrótce 
siły wroga wzmocnione zostały 4 samochoda-
mi pancernymi i 2 kompaniami ściągniętymi 
z Małej Dąbrówki. O zaciętości walk, jakie roz-
gorzały, niech świadczą straty niemieckie, które 
wyniosły ponad 100 zabitych i rannych. Prze-
waga nieprzyjaciela była jednak zbyt duża, aby 
powstańcy mogli obronić swoje pozycje.

W Nikiszowcu w niecodzienny sposób łupem 
powstańców padło 100 ręcznych, 2 ciężkie i 2 
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Odbyło się to bez walki. Do miejscowej placów-
ki Grenzschutzu udał się niewielki oddział po-
wstańczy pod dowództwem Teodora Chrószcza, 
zbyt jednak słaby, aby pokonać żołnierzy nie-
mieckich. Na pomoc pospieszyli jednak robot-
nicy z kopalni „Giesche” i pobliskich fabryk. 
Zebrał się wielki tłum, który zażądał od Niem-
ców oddania broni, a następnie rzucił się na 
żołnierzy i ich rozbroił. W następnych dniach 
przybyły silne oddziały niemieckie wyposażone 
w artylerię i uzyskały zdecydowaną przewagę.

Powstanie objęło z różnym nasileniem więk-
szość terenu Górnego Ślaska, jednak ze względu 
na przewagę armii niemieckiej oraz ostre repre-
sje (powstańcom groziła kara śmierci bez sądu 
zgodnie z rozporządzeniem O. Horsinga niemie-
ckiego komendanta regionu) widząc beznadziej-
ność kontynuowania walki w dniu 24.08.1919 
komendant Powstania Alfons Zgrzebniok ogłosił 
jego zakończenie. Powstańcy czasem z rodzinami  

uchodzili przez Brynicę do Sosnowca gdzie 
miejscowa ludność i władze Polskie przy-
gotowały pomoc i opiekę. 

Na Śląsku wzmógł się terror niemiecki 
i bezkarne lincze na ludności polskiej.

Krystian Szulc
Wnuk powstańców śląskich

Przysięga pierwszych Członków POW. na powiat tarnogórski w dniu 2. lutego 1919r. w mieszkaniu 
i aptekarza Gajdasa w Radzionkowie.

Od lewej: profesor Piernikarczyk Józef, Zając Michał, Budnik Piotr, Książek Stanisław, Wrodarczyk Win-
centy, Dziembała Franciszek, Pietryga Augustyn, Gajdas Emil, Mazur Wilhelm, Szyler Józef, Lazar Fran-
ciszek, Zejer Jan, Pietryga Paweł, Gnida Feliks,Winder Ignacy, Łuszczyk Augustyn, Tobor Florian, Krupa 
Szczepan, Nowak Jan, Urhańczyk Piotr i Nowak Piotr.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Katowicach

Pamiątkowa przepustka z obchodów 90 rocznicy.
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„Tempus fugit” aż trudno uwierzyć, że minę-
ło tyle lat od dnia, kiedy zdawałam egzaminy na 
studia farmaceutyczne w Akademii Medycznej 
w Łodzi. Był 1950 rok. Łódź w tym okresie  była 
prężnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym. 
Grono profesorskie Wydziału Farmaceutycznego 
składało się głównie ze znanych osobistości jak 
prof. J. Muszyński, prof. Z. Jerzmanowska, prof. 
T. Lipiec czy prof. R. Rembieliński. Obok obo-
wiązków związanych z zajęciami dydaktyczny-
mi, zajmowali się badaniami naukowymi. Wielu 
z grona profesorskiego pochodziło ze Lwowa 
lub Wilna. Uczelnie, były znane jako placówki, 
posiadające wysokiej klasy naukowców.

Wspominam te czasy z wielkim sentymen-
tem chociaż zaliczanie ćwiczeń lub zdanie egza-
minów nie było łatwe i wymagało przyswojenia 
ogromnej wiedzy z wykładów oraz tej z publika-
cji naukowych. Profesorowie byli bardzo wyma-
gający, ale też służyli pomocą tym, którzy o nią 
prosili. Rozmawiając z Nimi, nie wyczuwało się 
dystansu, wynikającego z ich wybitnych zasług 
naukowych oraz posiadanej wiedzy.

Studenci nosili czapki identyfikacyjne. Ich 
wygląd zależał od uczelni oraz wydziału. Czap-
ki z czarnym daszkiem przyczepionym do białej 
główki z zielonym paskiem oraz złotym węży-
kiem nosili studenci Wydziału Farmaceutycznego 
w Łodzi. Wiele z czapek miało wspaniałe hafty.

W okresie letnim odbywaliśmy prakty-
ki w wyznaczonej przez uczelnię aptece oraz 
w mieście. Po skończeniu studiów tj. zaliczeniu 
pracowni, zdaniu egzaminów odbywała się ce-
remonia, w trakcie której, w obecności Rektora 
oraz Grona Profesorskiego, Dziekanów, skła-
daliśmy  przysięgę, w której treści zobowiąza-
liśmy się wykonywać swój zawód sumiennie 
i rzetelnie. W trakcie ceremonii chór wykony-
wał m.in. Gaude Mater. To wszystko tworzyło 
niesamowite wrażenie oraz przeżycia każdego 

z nas. Po uroczystych przemówieniach Rekto-
ra oraz Dziekana wręczono nam dyplomy oraz 
tzw. nakazy pracy do konkretnej apteki, w okre-
ślonym mieście w kraju. Absolwent otrzymy-
wał roczny nakaz pracy, a wraz z nim pisemne 
zapewnienie otrzymania mieszkania.

Otrzymałam nakaz pracy  do nie istniejącej 
już apteki w Chorzowie nr 208 przy ul. Wolno-
ści, niedaleko poczty oraz Huty Baildon. Była 
to apteka gigantyczna, niegdyś własność ubez-
pieczalni. Zajmowała piwnice, parter oraz część 
I-szego piętra dość dużej kamienicy. W piwni-
cach działało laboratorium apteczne, w którym 
wykonywało się leki galenowe. Parter zajmowa-
ła ekspedycja z czterema okienkami wydający-
mi oraz 1 kasą. Dalej, w ciągu, ustawione były 
4 loże recepturowe. Każda z nich umożliwiała  
pracę dwóch osób równocześnie. Vis a vis tych 
lóż znajdował się stół do wykańczania leków re-
cepturowych przez pomocników aptekarskich.

Każdy absolwent przydzielony był do konkret-
nego mgr farmacji, pod którego opieką wykonywał 
leki. Recepty złożone zawierały w swym składzie 
wiele składników. Każda zatem recepta przed wy-
konaniem, była szczegółowo analizowana pod 
względem celowości ich użycia, możliwości wy-
trącania się poszczególnych surowców i interakcji. 
Przemysł farmaceutyczny był w okresie powsta-
wania. Istniały tylko laboratoria produkujące su-
rowce farmaceutyczne. Wiele roztworów wykony-
wały apteczne laboratoria. Dlatego też, praca była 
bardzo ciekawa i wiele się wówczas nauczyłam.

W tym okresie Wojewódzkim Inspektorem 
Farmaceutycznym był Pan mgr T. Kosmala. 
Wspominam Inspektora nie tylko dlatego, że była 
to Osobowość, dbająca o poziom aptekarstwa 
w województwie, ale i dlatego, że cechowała Go 
bezstronność w wydawaniu  ocen. Potrafił bro-
nić każdego, jeżeli miał inne zdanie, ale potrafił 
też ukarać. Dla nas, wchodzących w zawodowe  
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JE życie, był autorytetem. Znał personel każdej ap-
teki i to pomagało mu w ocenie. Doskonale wie-
dział, jak trudna była ówczesna receptura, jej 
pracochłonność pomnożona przez dzienną ilość 
tych recept - około 500 dziennie. Wiedział, że 
wykonywanie tylu, tego typu recept, wymaga-
ło przygotowania roztworów czy rozcierek, a to 
było niedozwolone. W trakcie kontroli zawsze ich 
szukał, ale nigdy nie znalazł. W aptece tej spot-
kałam się z nietypowym wykonywaniem leków 
płynnych. Jedna z magistrów wykonywała je na 
tzw. oko. Kontrole, brały te leki do analizy i za-
wsze wynik był zgodny z zapisem na recepcie.

Powodem zmiany miejsca pracy, było otrzy-
manie mieszkania. Na moją prośbę, zostałam 
przeniesiona do apteki w Katowicach, mieszczą-
cej się przy ulicy 27-ego Stycznia, której kierow-
niczką była mgr M. Śmigielska. Muszę przyznać, 
że miałam ogromne szczęście by pracować w ap-
tekach, gdzie kierownikami byli prawi i ciekawi  
aptekarze, którzy wymagali solidnej pracy ale 
też uczyli i pomagali. Taka też była Pani Magi-
ster. Nie pamiętam, czy już istniały PEVEXY ale 
na pewno był handel „obwoźny” z tzw. zacho-
du. Do apteki przychodziła pani z wielką torbą 
pełną zagranicznych towarów. W trakcie jed-
nej z takich wizyt, musiałam wejść do gabinetu 
Szefowej. Wówczas Pani Magister, pokazała mi 
dwustronny prochowiec niebiesko-morelowy, a ja 
zachwycona powiedziałam że jest bardzo ładny 
i wyszłam. Jakież było moje zaskoczenie kiedy 
okazało się, że Szefowa zatrzymała dla mnie ten 
płaszcz, a ja spłacałam go z comiesięcznej pen-
sji. Gorzej było, gdy ktoś z nas coś „przeskrobał”. 
Wysłuchała wprawdzie wyjaśnień, ale swoje zda-
nie  na ten temat wypowiadała w formie nie po-
zwalającej na sprzeciw. Wszyscy wiedzieliśmy, 
że zwraca nam uwagę gdyż, dla naszego dobra, 
chce nauczyć nas odpowiedzialności zawodo-
wej, by owe drobne usterki się nie powtarzały. 
To też ceniliśmy i szanowaliśmy swoją Szefową.

Nasz zawód wymaga nadal dokształcania 
zawodowego. Wówczas obowiązywała zasa-
da uzyskania specjalizacji I-ego, a potem II 
stopnia. Pierwszy stopień uzyskałam po kilku 
latach pracy. Zaświadczenie wydawał Wydział 
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast 
uzyskanie specjalizacji II stopnia uzależnione 
było od uczestnictwa w szkoleniach oraz zda-
nia egzaminów. Szkolenia odbywały się w spo-
sób centralny. Istniało zatem Centrum Medycz-
ne Szkolenia Podyplomowego w Poznaniu, 

Bydgoszczy i Warszawie. Wkłady dotyczyły 
wiedzy teoretycznej z zakresu postępu nauk 
farmaceutycznych i prowadzone były przez 
profesorów wydziałów farmaceutycznych zaś 
dwustopniowe egzaminy dotyczyły znajomo-
ści teoretycznej jak i praktycznej. Nowością 
były szafki do wykonywania leków jałowych. 
Pierwsze aparaty posiadały rękawy. Przy ich 
pomocy wykonywaliśmy leki w środku szafki. 
Nie było to łatwe zadanie.

Po zdaniu egzaminów otrzymywaliśmy za-
świadczenia o uzyskaniu specjalizacji II stopnia.

Następnie zaproponowano mi pracę w Hur-
towni Farmaceutycznej na stanowisku instruk-
tora magazynowego. Administracja tej hurtow-
ni mieściła się w barakach przy ul Francuskiej 
w Katowicach, natomiast magazyny przy ul. 
1-go Maja. Do moich obowiązków należały 
sprawy fachowe związane z nadzorem przyjmo-
wania, magazynowania leków oraz ich jakością. 
W tym ostatnim celu pobierałam próbki leków 
z listy przesyłanej przez Instytut Leków i wyko-
nywałam analizy w laboratorium przy ul. 27-ego 
Stycznia w Katowicach. Szefami Magazynów 
byli mgr Barwiński oraz mgr Kuś, zaś dyrekto-
rem mgr Moroz. Nie był farmaceutą, posiadał 
wykształcenie ekonomiczne, a mimo to starał 
się by przyswoić sobie chociaż częściowo nie 
znane sobie zagadnienia. Posiadał umiejętność 
zainteresowania swoimi planami pracowników. 
Mgr Moroz był inicjatorem budowy dużej inwe-
stycji jak na owe czasy - kompleksu powstające-
go z połączenia aptek i hurtowni z jedno przed-
siębiorstwo o nazwie Katowicki Zarząd Aptek. 

Jeździliśmy na tę budowę dość często, oglą-
dając jak powstaje zespół budynków. Wresz-
cie nadszedł czas przeprowadzki. Generalnie, 
poprawiły się warunki pracy. W porównaniu 
ze starymi - to był komfort. Dyrektorem Na-
czelnym został mgr R. Sekudewicz, Działu Za-
opatrzenia - mgr W. Cwikło, Działu Sprzedaży 
- mgr St. Skrzypczak zaś Magazynów - ja.

Historią zawodu Aptekarskiego zaintereso-
wałam się dość wcześnie, bo już w okresie stu-
diów dzięki wykładom Pana Prof. R. Rembieliń-
skiego. Praca zawodowa, rodzina zajmowała mi 
wiele czasu. Mimo to, postanowiłam zapisać się 
do Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 
do Katowickiej Sekcji Historycznej. Przewodni-
czącym tego Oddziału oraz Sekcji Historycznej 
był Pan dr Franciszek Nowak. Od dawna zajmo-
wał się przeszłością naszego Zawodu oraz opi-
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sywał dzieje aptekarzy woj. śląskiego. Posiadał 
liczące się archiwum. Imponował nam ogrom 
Jego prac. Dzięki Panu Doktorowi powróciły 
dawne marzenia, by rejestrować naszą teraźniej-
szą historię zawodu. Szukałam tematów w Ar-
chiwum Wydziału Zdrowia w Katowicach, Ar-
chiwum Akt Nowych, lub samo życie zawodowe 
mi ich dostarczało. Moje prace zaczęły się po-
jawiać w „Farmacji Polskiej”, „Gazecie Farma-
ceutycznej” w „Historii Medycyny i Filozofii” 
a potem w „Czamsopiśmie Aptekarskim”. 

Wróciłam do pracy aptecznej - zostałam 
kierownikiem Apteki Leków Gotowych przy 
ul. Mikołowskiej i nazwałam ją im. Aptekarza 
Edmunda Baranowskiego.

O tym Aptekarzu dowiedziałam się z publi-
kacji dr. F. Nowaka. Jego historia, to nie tylko 
obraz działacza, organizatora, patrioty, polityka 
ale także aptekarza, który zginął wraz z harce-
rzami we wrześniu 1939r., rozstrzelany na ryn-
ku katowickim. Będąc prezesem Pol. Tow. His. 
Med. i Fil. w Katowicach podjęliśmy uchwałę 
na jednym z zebrań o umieszczeniu tablicy pa-
miątkowej na domu, w którym mieszkał i pra-
cował w swojej aptece Edmund Baranowski. 
W realizacji tejże uchwały pomógł nam ów-
czesny prezydent Chorzowa. 

W sposób bardzo uroczysty została odsło-
nięta tablica pamiątkowa, będąca dowodem 

szacunku do wielkiej Postaci naszego zawo-
du, a ja przybliżyłam zgromadzonym licznie 
uczestnikom uroczystości sylwetkę Aptekarza.

Moje historyczne zainteresowania stały się 
przyczyną opracowania pracy doktorskiej pt. 
„Rozwój służby Farmaceutycznej Wojewódz-
twa Katowickiego w latach  1945-1975r.” Pracę 
przygotowywałam na AM pod opieką doc. dr hab. 
Henryka Pankiewicza. Recenzentami byli prof. dr 
hab. Jan Fijałek z AM w Łodzi oraz doc. dr hab. 
Wojciech Roeske z AM w Krakowie.

Obrona pracy doktorskiej została wyznaczo-
na na AM Wydz. Farm. w Łodzi na godz. 15.30 
w grudniu 1981r. Niestety, ogłoszono w Kraju 
stan wojenny. Ponieważ nie działały telefony, 
więc trudno było się porozumieć. W związku 
z zaistniałą sytuacją zwróciłam się do milicji. 
Pokazałam zawiadomienie prosząc o przepustkę 
na wyjazd do Łodzi. Otrzymałam ją z zastrzeże-
niem, że muszę zatrzymać się w hotelu przy ul. 
Narutowicza, a potem iść na uczelnię. Po przy-
jeździe na uczelnię dowiedziałam się, że obrona 
pracy odbędzie się w małej salce w obecności 
ograniczonej liczby komisji oraz bez udzia-
łu osób trzecich. O godz. 15.30 zebraliśmy się 
w malutkiej salce, gdzie pan dziekan dokonał 
otwarcia posiedzenia, następnie promotor w bar-
dzo krótkich słowach dokonał prezentacji mojej 
osoby, po czym zadano mi pierwsze pytanie. Nie 
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momencie otworzyły się drzwi i na salę weszło 
dwóch żołnierzy z karabinami maszynowymi 
w rękach. Następnie zabrano dziekana. Wszyscy 
byliśmy zaskoczeni i zdenerwowani tym co się 
stało. Po chwili wrócił dziekan i powiedział, że 
mamy wszyscy wyjść, gdyż obrona pracy dok-
torskiej się nie odbędzie. Do Katowic jechałam 
w prawie pustym pociągu.

Po zakończeniu stanu wojennego, odbyła się 
ponownie obrona mojej pracy doktorskiej. Tym 
razem w auli uczelni. Okazało się, że byłam 
jedyną doktorantką w kraju, której przerwano 
obronę pracy w tak nieciekawy sposób. Popro-
szono mnie bym weszła do sali. Kiedy otworzy-
łam drzwi, zobaczyłam, że w auli, jest więcej 
osób niż miejsc - nogi dosłownie mi się ugięły 
i nawet nie pamiętam, jak zeszłam po schodach 
i znalazłam się na scenie. Dziekan otwierając 
posiedzenie, opowiedział o mojej historii. Roz-
poczęła się obrona mojej pracy. Obroniłam ją.

Uroczyste wręczanie dyplomów, poprze-
dzone zostało przysięgą złożoną przez każdego 
z nas swoim promotorom, że będziemy godnie 
i zgodnie z prawem reprezentować swój zawód. 
Wszyscy byliśmy ubrani w togi, cała zaś uro-
czystość, to niezapomniane wspomnienia.

To był okres, w którym pracowałam w szpi-
talu O.O. Bonifratrów w Katowicach prowadząc 
aptekę szpitalną. Stary zabytkowy szpital - jego 

historia została przeze mnie opracowana i wydru-
kowana w Archiwum Historii Medycyny i Filo-
zofii. Atmosfera tego szpitala, a przede wszystkim 
lekarze, pielęgniarki, personel administracyjny, 
stwarzali chęć do pracy. Bardzo miło wspominam 
pracę w tym szpitalu. A nie była ona łatwa. Brak 
leków. Dużą pomocą służyły nam dary z tzw. za-
chodu. Na aptece spoczywał obowiązek sprawdza-
nia dat ważności, zawartości opakowań, segrega-
cja wg. działań, a przede wszystkim tłumaczenia 
na język polski, przygotowania list leków na dany 
oddział. Była to bardzo trudna i odpowiedzialna 
praca. Dlatego organizowałam spotkania z ordy-
natorami, brałam nieraz udział w rannych obcho-
dach lekarskich podpowiadając, jakimi lekami 
dysponowaliśmy. Pracowałam w tym szpitalu do 
czasu zamknięcia na czas kapitalnego remontu.

Przeniosłam się zatem do PZF „Cefarm” zo-
stając kierownikiem nowo uruchomionej apteki 
27-390 w Katowicach na Oś. Witosa. Początkowo, 
mieściła się ona w zastępczym pomieszczeniu przy 
ul. Kwiatkowskiego 8 skąd mieliśmy się przenieść 
do lokalu na ten cel budowanego. Apteka była je-
dyną na całym osiedlu. Przenieśliśmy się do pięk-
nego, gigantycznego lokalu o powierzchni 311 m2 
przy ul. Witosa 17. Apteka nadal miała ten sam nr 
27-390. Wyposażona była w nowe meble, urządze-
nia, aparaturę. Nowością była loża z nawiewem 
laminarnym do wykonywania leków jałowych.

dr farm. Lidia Czajka 
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W ostatnich latach obserwujemy zwiększe-
nie udziału leków generycznych wśród prepa-
ratów stosowanych w farmakoterapii zawrotów 
głowy. W krajach europejskich leki generyczne 
stanowią 40 - 60 proc. rynku leków. Zastępo-
wanie leków oryginalnych generycznymi, ma 
w zamyśle prowadzić do udostępnienia nowo-
czesnych leków większej liczbie pacjentów 
oraz ma zmniejszać koszty farmakoterapii, któ-
re ponoszone są zarówno przez refundatora, jak 
i przez pacjentów. Ceny leków generycznych są 
niższe, gdyż ich producenci nie są zmuszeni do 
ponoszenia kosztów badań klinicznych, które 
mogą wynosić ponad 70 proc. kosztów wpro-
wadzenia nowego preparatu na rynek.

Polska polityka lekowa opiera się na lekach 
generycznych, jednak obecnie funkcjonujący 
model refundacji powoduje, że bez względu 
na to, czy pacjent wybierze lek oryginalny, czy 
generyczny, dopłata Narodowego Funduszu 
Zdrowia jest identyczna. Funkcjonowanie limi-
tów refundacyjnych powoduje, że ewentualną 
różnicę cen leku oryginalnego i generycznego 
pokrywa pacjent.

Wynika z tego, że jedynym argumentem za 
ordynowaniem leków generycznych jest brak 
możliwości finansowych wykupienia przez pa-
cjenta leku oryginalnego. Konsekwencją nie-
możności wykupienia leku oryginalnego może 
być nieregularne przyjmowanie leków, które 
zwiększa ryzyko powikłań i może wywoływać 
niepożądane efekty farmakoterapii pod posta-
cią zespołów z odstawienia i może prowadzić 
do niesystematycznej farmakoterapii, która 
zwłaszcza w chorobach układu sercowo-na-
czyniowego indukuje wzrost liczby powikłań. 
Jednak jak zaznaczono wyżej, w żadnym razie 
nie należy utożsamiać kosztów farmakoterapii 

z kosztem tabletki stosowanego leku. Każda 
zamiana leku, nawet gdy substancja lecznicza 
pozostaje identyczna, niesie ze sobą wzrost 
ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, 
których koszt musi być uwzględniony w sza-
cowaniu kosztów leczenia [2]. Według badań 
przeprowadzonych w Norwegii 1/3 pacjentów, 
u których leki oryginalne zastąpiono generyka-
mi, zgłaszała negatywne konsekwencje takiej 
zmiany, związane przede wszystkim z wystę-
powaniem polekowych działań niepożądanych 
[3]. Nie należy zapominać, że za działania nie-
pożądane obserwowane podczas farmakoterapii 
nie musi odpowiadać substancja lecznicza, ale 
mogą je powodować substancje pomocnicze 
zawarte w postaci leku. W związku z różną za-
wartością substancji pomocniczych w różnych 
lekach opisywane są przypadki występowania 
działań niepożądanych ze strony przewodu po-
karmowego czy też reakcje nadwrażliwości. 
Obecność wśród substancji pomocniczych lak-
tozy może u niektórych chorych zaburzać pery-
staltykę przewodu pokarmowego i wchłanianie 
substancji czynnej.

Należy także pamiętać, że leki zawierają-
ce identyczną substancję leczniczą mogą mieć 
różne formy farmaceutyczne (tabletka, tab-
letka powlekana, drażetka, kapsułka), a co za 
tym idzie, z różną szybkością uwalniają sub-
stancję leczniczą. To także może wpływać na 
częstość występowania polekowych działań 
niepożądanych. Zatem każda zamiana leku na 
inny, zawierający tę samą substancję czynną 
jest istotną decyzją terapeutyczną, która musi 
być podjęta przez lekarza lub farmaceutę po 
przeanalizowaniu stosunku korzyści do ryzyka 
takiego działania. Istotne jest także posiadanie 
wiedzy na temat ewentualnych wcześniejszych 

dr n. farm. Jarosław Woroń
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mogą stanowić czynnik ryzyka ich ponownego 
wystąpienia. Zamiana leku oryginalnego na ge-
neryczny musi odbywać się w oparciu o grun-
towną wiedzę o farmakokinetyczno-farmako-
dynamicznych uwarunkowaniach skuteczności 
i bezpieczeństwa farmakoterapii.

Nieracjonalne z punktu widzenia optymalnej 
farmakoterapii chorób przewlekłych jest propo-
nowanie pacjentowi przy każdej wizycie u lekarza 
lub w aptece innego leku zawierającego tę samą 
substancję aktywną, gdyż utrudnia to, a w niektó-
rych przypadkach może nawet uniemożliwiać, 
monitorowanie prowadzonej farmakoterapii.

Obecnie uznaje się, że zastępowanie leków 
oryginalnych generycznymi może być brane pod 
uwagę tylko pod warunkiem dokładnej kontro-
li równoważności biologicznej leków [4]. Leki 
uznaje się za biologicznie równoważne, jeżeli 
zawierają tę samą substancję leczniczą, a ich 
dostępność biologiczna po podaniu takiej samej 
dawki molowej jest podobna w takim stopniu, 
że ich działanie w odniesieniu do skuteczności 
i bezpieczeństwa jest zasadniczo zbliżone. Jak 
wynika z przytoczonej definicji, istotnym ele-
mentem skuteczności leków jest ich dostępność 
biologiczna, tj. szybkość i stopień wchłaniania 
substancji leczniczej z postaci leku do krążenia 
ogólnego. Charakteryzują ją 3 parametry far-
makokinetyczne - maksymalne stężenie leku 
(Cmax), czas po jakim osiągane jest Cmax 
(tmax) oraz pole powierzchni pod krzywą za-
leżności zmian stężenia od czasu (AUC), które 
opisuje obserwowany w klinice efekt terapeu-
tyczny leku [5]. A zatem każda zmiana jego 
powierzchni może powodować zmianę efektu 
terapeutycznego oraz zmianę częstości wystę-
powania działań niepożądanych. 

Prawdziwa biorównoważność oznacza, że 2 
różne leki zawierające tę samą substancję lecz-
niczą wywierają ten sam wpływ na konkretnego 
pacjenta. Jednak w praktyce klinicznej zwykle 
nie jest to mierzone [6]. Problem może wystą-
pić także w przypadku, gdy lek ma wpływać na 
redukcję zachorowalności i śmiertelność w gru-
pie pacjentów, którzy go przyjmują, a w trakcie 
trwania terapii nie ma dostępnych obiektywnych 
metod monitorowania skuteczności farmakote-
rapii. FDA zatwierdza do stosowania w celach 
regulacyjnych leki generyczne na podstawie 
badania biorównoważności z udziałem 24-36 
zdrowych ochotników.

Nie można pominąć faktu, że niejednokrot-
nie charakterystyka farmakokinetyczna popula-
cji, w której stosowany jest lek, różni się od tej, 
w której wykonano badanie biorównoważności. 
A zatem decyzja o zamianie leku może budzić 
wątpliwości, szczególnie w grupach pacjentów 
o zmiennej farmakokinetyce. Do tej grupy pa-
cjentów należą przede wszystkim: niemowlęta, 
dzieci, kobiety ciężarne oraz osoby w pode-
szłym wieku. Znaczną ostrożność należy za-
chować także w przypadku pacjentów z upośle-
dzeniem wydolności wątroby i/lub nerek, gdyż 
stany te mogą modyfikować farmakokinetykę 
stosowanych leków. Warto pamiętać, że jedno-
razowe podanie leku nie dostarcza informacji 
na temat ewentualnego kumulowania się czyn-
nych metabolitów.

Jak już wspomniano, biodostępność jest 
ustalana na podstawie pomiaru parametrów far-
makokinetycznych, takich jak Cmax, tmax oraz 
AUC, przy czym akceptuje się odchylenia prze-
działu ufności w granicach -20 proc. +25 proc.

Z punktu widzenia terapii zawrotów głowy 
zmiany w zakresie -20 proc. +25 proc. mogą 
w niektórych grupach pacjentów powodować 
zmniejszenie skuteczności terapii lub wzrost 
ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. 
Dotyczy to głównie 2 grup pacjentów. Do 
pierwszej z nich zaliczamy pacjentów, u któ-
rych do osiągnięcia skuteczności leczenia ko-
nieczne jest stosowanie wysokich dawek le-
ków. W grupie tej ewentualny dopuszczalny 
wzrost biodostępności leku o 25 proc. zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia działań nie-
pożądanych. Grupa druga to pacjenci przyjmu-
jący niewielkie, podtrzymujące dawki leków, 
u których obniżenie biodostępności o 20 proc. 
może spowodować zmniejszenie skuteczności 
prowadzonego leczenia.

Niektórzy autorzy sugerują, aby oceniając 
biodostępność leków, posługiwać się także in-
nymi parametrami farmakokinetycznymi, taki-
mi jak procent fluktuacji i spłaszczenie krzywej 
zmian stężenia leku w stanie stacjonarnym, czas 
plateau oraz średni czas obecności leku w or-
ganizmie [7]. Parametry te są ważne dla oceny 
skuteczności terapeutycznej leków oraz wystę-
powania działań niepożądanych, jakie mogą to-
warzyszyć stosowanej farmakoterapii. Postulat 
ten jest coraz istotniejszy ze względu na to, że 
jak wskazuje praktyka kliniczna, leki generycz-
ne w stosunku do oryginalnych mogą charak-
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teryzować się wahaniem stężenia w surowicy 
krwi, co z kolei w prosty sposób przekłada się 
zarówno na skuteczność, jak i tolerancję stoso-
wanego leczenia. 

Na biorównoważność i biodostępność le-
ków mają także wpływ (oprócz własności fizy-
kochemicznych substancji czynnej) charaktery-
styczne cechy pacjenta, a szczególnie:
• wiek,
• czynniki farmakogenetyczne, w tym szcze-

gólnie istotny z praktycznego punktu wi-
dzenia, genetycznie uwarunkowany meta-
bolizm leków, 

• współistniejące zaburzenia ze strony przewodu 
pokarmowego oraz funkcji wątroby i nerek,

• hipoalbuminemia,
• stosowanie polifarmakoterapii z uwagi na ry-

zyko wystąpienia niekorzystnych interakcji 
leków, szczególnie farmakokinetycznych.

Istotnym czynnikiem, który może modyfi-
kować skuteczność i bezpieczeństwo farmako-
terapii, jest wiek pacjenta. Jak już wspomniano, 
szczególną uwagę przy ordynowaniu farmako-
terapii i przy podejmowaniu decyzji o zamia-
nie leku oryginalnego na generyczny należy 
poświęcić pacjentom powyżej 65. roku życia. 
W tej grupie wiekowej pacjenci są leczeni przy 
użyciu kilku leków, dodatkowo skłonność do 
samoleczenia wśród tych pacjentów znacznie 
zwiększa ryzyko występowania niekorzystnych 
interakcji między stosowanymi lekami. U pa-
cjentów w podeszłym wieku mogą występować 
zmiany farmakokinetyki leków, które zaburzają 
absorpcję, dystrybucję (zmiany w wiązaniu le-
ków z białkami krwi), metabolizm oraz wyda-
lanie leku. Konsekwencją tych zmian jest wy-
dłużenie okresu półtrwania leku i zwiększenie 
częstości występowania działań niepożądanych 
związanych ze wzrostem stężenia leku w suro-
wicy [8]. A zatem stosowanie leków generycz-
nych o zwiększonej biodostępności zwiększa 
w tej populacji pacjentów prawdopodobień-
stwo wystąpienia polekowych działań niepo-
żądanych. Także klirens nerkowy zmniejsza się 
wraz z wiekiem o około 50-70 proc. w stosunku 
do wartości klirensu u osób młodych. Fakt ten 
ma szczególne znaczenie w przypadku stoso-
wania leków wydalanych drogą nerkową.

Od dawna znany jest także problem różnej 
dostępności biologicznej leków doustnych za-
wierających te same substancje lecznicze w tej 

samej postaci i dawce leku [4]. W piśmienni-
ctwie można znaleźć doniesienia o większej 
częstości występowania działań niepożądanych 
przy stosowaniu leków generycznych zawiera-
jących te same substancje czynne [9].

Praktyczne problemy z ustaleniem równo-
wagi biologicznej związane są najczęściej z:
1. fizykochemicznymi własnościami substancji 
2. leczniczej zawartej w postaci leku (niska roz-

puszczalność w wodzie, powolny proces uwal-
niania z postaci leku, wysoki stosunek substan-
cji pomocniczych do substancji czynnej),

3. niskim indeksem terapeutycznym, np. gli-
kozydy nasercowe,

4. farmakokinetycznymi własnościami substan-
cji leczniczej (wchłanianie na ograniczonym 
odcinku przewodu pokarmowego, niska do-
stępność biologiczna po podaniu doustnym, 
farmakokinetyka nieliniowa, znaczny efekt 
pierwszego przejścia >70 proc.

Z punktu widzenia klinicznych skutków far-
makoterapii uważa się, że w przypadku leczenia 
zawrotów głowy, kiedy chcemy osiągnąć zało-
żony efekt terapeutyczny, musimy posługiwać 
się lekami o ściśle przewidywalnym efekcie 
terapeutycznym, a wtedy problem dostępności 
biologicznej może być kluczowy [10].

W przypadku promocji leków generycznych 
nie można powoływać się wprost na wyniki ba-
dań klinicznych dotyczących leku oryginalne-
go zarówno w odniesieniu do skuteczności, jak 
i bezpieczeństwa stosowanej farmakoterapii.

Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Ba-
dania Niepożądanych Działań Leków, działający 
przy Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry 
Farmakologii CM UJ w Krakowie, w okresie 
od 1 stycznia 2007 do 1 września 2008 otrzy-
mał 103 raporty o wystąpieniu działań niepo-
żądanych o różnym obrazie klinicznym, które 
były konsekwencją zamiany leku oryginalnego 
na generyczny. Substancje lecznicze, których 
dotyczyły wspomniane działania niepożądane, 
przedstawiono w poniższej liście.

Lista substancji leczniczych w przypadku 
których zmianę leku oryginalnego na generycz-
ny spowodowała wystąpienie objawów niepo-
żądanych:

Azytromycyna, Klarytromycyna, Klindamycy-
na, Betahistyna, Pentoksyfilina, Perindopril, Ra-
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JE mipril, Walsartan, Simwastatyna, Atorwastatyna, 
Tamsulozyna, Doksazosyna, Finasteryd, Dez-
ogestrel, Fentanyl, Citalopram, Sertralina, Ri-
speridon, Gabapentyna, Glimepiryd, Klopido-
grel, Memantyna, Cetyryzyna .

Jak wynika z przedstawionych informacji, 
każda zamiana leku oryginalnego na generycz-
ny może się wiązać ze zmianą skuteczności 
i bezpieczeństwa farmakoterapii. W literaturze 
naukowej cały czas trwa dyskusja, czy udowod-
nienie biorównoważności jest wystarczającym 
argumentem do zamiany leków, czy też może 
argumentem rozstrzygającym jest przeprowa-
dzenie badań klinicznych, które udowodnią 
(bądź nie) równoważność terapeutyczną leków 
oryginalnych i generycznych.

W Polsce nie ma obiektywnych, niezależ-
nych od firm farmaceutycznych informacji na 
temat skuteczności i bezpieczeństwa zastąpie-
nia leku oryginalnego generycznym. W USA 
agencja FDA (Food and Drug Administration) 
wydaje tzw. orange book, która kategoryzuje 
leki generyczne. Każdy generyk otrzymuje od 
FDA dwuliterowy kod rozpoczynający się od 
liter A lub B. Jeżeli danemu lekowi generycz-
nemu przypisano kategorię AA, oznacza to, że 
jest on biologicznie i terapeutycznie równo-
ważny z lekiem oryginalnym. Z kolei przypi-
sanie danego leku generycznego do kategorii 
AB oznacza, że uznano go za zbliżony do leku 
oryginalnego pod względem skuteczności kli-
nicznej, z uwagi na fakt, że w badaniach bio-
równoważności wykazano różnice parametrów 
farmakokinetycznych, jednak różnice te uznano 
za dopuszczalne.

Zaklasyfikowanie leku do kategorii BX jest 
równoznaczne z informacją, że lek generycz-
ny nie może być uznany za równoważny bio-
logicznie i terapeutycznie w stosunku to leku 
oryginalnego.
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Najczęstszą przyczyną powstawania cho-
roby hemoroidalnej (żylaków odbytu) są upor-
czywe zaparcia i trudności w wydalaniu stol-
ca, wstrzymywanie wypróżnień, nieregularne 
stolce, siedzący tryb życia, zbyt mała ilość 
wypijanych płynów, ostre przyprawy, alkohol 
i inne używki. Inne przyczyny to niewydol-
ność serca, marskość wątroby i nadciśnienie 
tętnicze. Ciąża i poród również mogą być 
przyczyną choroby hemoroidalnej. 

Colostrum bovinum jest produktem o wie-
lokierunkowym działaniu, mogącym przy-
nieść ulgę w większości dolegliwości towa-
rzyszących tej chorobie. Colostrum, jak wyni-
ka z wielu publikacji, ma korzystny wpływ na 
budowę i strukturę tkanki łącznej. Jeśli struk-
tura tkankowa ścianek podłoża, w którym 
tkwi splot naczyniowy odbytnicy jest silna 
i sprężysta, zagrożenie hemoroidami maleje. 
Przy zmniejszeniu ilości elementów spręży-
stych - ryzyko żylaków odbytu rośnie.

Colostrum wpływa na regulację wewnętrz-
nej równowagi biologicznej mikroflory bakte-
ryjnej. Poprzez korzystny wpływ na mikroflo-
rę bakteryjną jelit, colostrum:

• nasila produkcje przeciwciał,

• wspiera funkcje odtruwające wątroby,

• oczyszcza organizm z toksyn,

• wytwarza niekorzystne środowisko dla 
bakterii chorobotwórczych i gnilnych oraz 
grzybów,

• przyspiesza gojenie ran,

• pełni funkcje naturalnego antybiotyku.

Poprzez wpływ na mikroflorę bakteryj-
ną, colostrum przeciwdziała długotrwałym 
i silnym zaparciom, które są, jak wspomnia-
no, bezpośrednim sprawcą choroby hemo-
roidalnej. Długotrwałe i silne parcie stolca 
powoduje wypełnienie splotu naczyniowego 
odbytu krwią tętniczą pod zbyt dużym ciśnie-
niem. Nadmiernie wypełnione krwią naczynia 
krwionośne mogą ulec dyslokacji z podłoża 
tkankowego tworząc krwawiące guzy.

Jedną z przyczyn wypadania guzów 
krwawniczych oraz świądu i bólu jest stan za-
palny i obrzęk błony śluzowej. Występujący 
stan zapalny jest powodowany, głównie przez 
bakterie Escherichia coli.

W jednym z badań, laktoferyna zawarta 
w colostrum hamowała kolonizację entero-
patogennej E.coli na ludzkich komórkach 
nabłonka oraz na nabłonku jelitowym myszy 
(1). Inni badacze wskazywali  hamowanie 
adhezji enteropatogennych E. coli do entero-
cytów i komórek linii HeLa (2). Pośrednie, 
antymikrobiologiczne działanie laktoferyny 
zawartej w colostrum bovinum jest związa-
ne z mobilizacją układu immunologicznego. 
Laktoferyna chroniła zwierzęta przed śmier-
cią po podaniu letalnej dawki E. coli (3). 
Laktoferyna znacznie przyspieszała proces 
usuwania E.coli z krwi obwodowej, a także 
efektywność zabijania bakterii w układzie 
siateczkowo-śródbłonkowym (monocytar-
nomakrofagowym) wątroby, płuc, śledziony 
i nerki (3).

Ważnym aspektem przeciwmikrobiologicz-
nej aktywności laktoferyny zawartej w colo-

mgr Andrzej Sarnowski
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mikroflorę jelita: laktoferyna hamuje wzrost E. 
coli i innych patogennych bakterii jelitowych, 
ale nie korzystnych bakterii z rodzaju Bifido-
bacterium (4). Rozwój prawidłowej flory bak-
teryjnej zapewnia sprawne procesy trawienia, 
wytwarzanie niektórych witamin, chroni przed 
rozwojem bakterii patogennych i wzmaga od-
porność.

W badaniach wykazano wpływ colostrum 
na wspomaganie leczenia chorób układu po-
karmowego będących skutkiem choroby he-
moroidalnej, takich jak: wrzodziejące zapa-
lenie okrężnicy (ulcerative colitis), zapalenie 
jelita i zapalenie śluzówki jelitowej (5).

Laktoferyna wraz z działającym synergicz-
nie lizozymem, ogranicza zmiany zapalne pro-
wadzące do zmniejszenia siły i elastyczności 
podłoża ścian odbytnicy oraz zmiany w po-
krywającej je błonie śluzowej.

Colostrum zmniejsza ilość tworzących się 
guzów, powoduje wzmocnienie błony śluzo-
wej, która staje się mniej krucha, tak łatwo nie 
pęka i nie krwawi.

Nie bez znaczenia we wspomaganiu lecze-
nia choroby hemoroidalnej jest duża zawartość 
w colostrum witamin. Głównie wit. E i C. Wi-
taminy te wraz ze związkami magnezu i cynku 
spełniają ważne funkcje we wspomaganiu me-
chanizmów obronnych organizmu oraz tworze-
niu własnej odporności na infekcje. Witaminy E 
i C mają działanie antyoksydacyjne i stabilizu-
jące membrany komórek obronnych (makrofa-
gów, granulocytów, limfocytów), tak istotnych 
w chorobie hemoroidalnej. Witamina E zmniej-
sza ilość powstających czynników stanu zapal-
nego, takich jak prostaglandyny. Czynniki stanu 
zapalnego powodują wzrost wolnych rodników 
i odgrywają ważną rolę w powstawaniu chorób 
przewlekłych i nowotworów (w chorobie hemo-
roidalnej - nowotworów jelita grubego).

Literatura:
�. Kawasaki Y., Isoda H., Tanimoto M., Do-

sako S., Idota T., Ahiko k.,: Inhibition by 
lactoferrin and kappa-casein glycomac-
ropeptide of binding of Choloera toxin to 
its receptor. Biosci. Biotechnol.Biochem., 
1992;56:195-198

2. de Araujo A.N., Giugliano >G.: Lactoferin 
and free secretory component of human 
milk inhibit the adhesion of enteropatho-
genic Escherichia coli to HeLa cells. BMC 
Microbiol., 2001; 1:25

3. Zagulski T., Lipinski P., Zagulska A., Ja-
rząbek Z.: Antibacterial system generated 
by lactoferrin in mice in vivo is prima-
rily a killing system. Int.J.Exp.Pathol., 
1998;79: 117-123

4. Griffiths E.A., Duffy L.C.,Schanbacher F.I., 
Dryja D., Leavens A., Neiswander R.L., 
Qiao H., DiRienzoi D., Ogra P.: In vitro 
growth responses of bifidobacteria and en-
teropathogens to bovine and lactoferrin. 
Dig.Dis.Sci., 1989;8: 310-313

5. Playford RJ, et al. Bovine Colostrum is 
a health food supplement which prewents 
NSAID induced gut damage. Gut 1999; 
44: 653-8.
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Osoby z niedoborem selenu są bardziej narażone na grypę
Istotną funkcją selenu jest jego działanie odpornościowe i immunostymulujące. 

Ponadto selen ochrania stawy przed zwyrodnieniem, a także broni organizm przed 
toksycznym działaniem soli rtęci, ołowiu i kadmu. Wiele ostatnio przeprowadzonych 
badań wskazuje na działanie przeciwnowotworowe tego pierwiastka.

Jednym z pierwiastków śladowych, 
które muszą być dostarczane z pożywieniem 

i warunkują prawidłowe funkcjonowanie or-
ganizmu jest selen. Podobnie jak inne wita-

miny i minerały, selen odgrywa ważną 
rolę dla zdrowia. Naukowcy są zdania, że 
jest szczególnie ważny, ponieważ stanowi 
ochronę organizmu przed agresywnymi 
cząsteczkami zwanymi wolnymi rodnika-
mi, które są produkowane w organizmie 

między innymi w wyniku stresu, zanieczysz-
czenia środowiska, promieniowania UV czy 

chemikaliów. Wolne rodniki atakując zdrowe komórki, przedostają się przez błonę komórkową i nisz-
czą jej kod genetyczny, w najgorszym wypadku powodując powstanie komórek nowotworowych. 
Jednak istnieje coraz więcej dowodów na to, że selen posiada właściwości mogące temu zapobiec.

Jak działa selen ?
W naszym organizmie selen jest związany z bardzo ważnymi białkami zwanymi selenoproteinami. 
Selen jako składnik selenoprotein odgrywa zarówno rolę strukturalną jak i enzymatyczną. 

Znany jest głównie jako przeciwutleniacz i katalizator produkcji czynnego hormonu tarczycy. 
Selen pobudza układ immunologiczny do wzrostu produkcji przeciwciał i powoduje zwiększoną 
aktywność komórek immunologicznych. Co więcej, synergiczne działanie selenu z witaminą 
E przyczynia się do opóźniania procesów starzenia oraz przyspieszenia regeneracji komórek. 
Ponadto pierwiastek ten jest konieczny do prawidłowego wzrostu oraz odgrywa ważną rolę 
w przekazywaniu impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Selen pełni następujące funkcje w organizmie:
• stymuluje działanie systemu odpornościowego i zwiększa odporność przeciwbakteryjną 

i przeciwwirusową
• wspomaga właściwości antyoksydantów przez co pośrednio zapobiega utlenianiu się 

komórek, błon komórkowych, narządów wewnątrzkomórkowych i kodu DNA
• opóźnia procesy starzenia 
• zapobiega niszczeniu chromosomów, mutacjom i najprawdopodobniej chroni przed 

powstaniem nowotworów
• poprzez właściwości wiążące metale ciężkie obniża ich niszczycielski wpływ na nasze zdrowie
• stymuluje płodność poprzez zwiększenie ruchliwości plemników
• pomaga w utrzymaniu młodzieńczej elastyczności tkanek

Jak widać selen uczestniczy w wielu procesach wewnątrz organizmu na wielu różnych 
poziomach, a jego niedobór powoduje wiele implikacji. Dlatego ważne jest abyśmy 
dostarczali go w odpowiednich ilościach, aby wszystkie te funkcje były spełnione. Niedobór 
selenu bowiem może przyczyniać się do ograniczenia sprawności układu odpornościowego 
i w niektórych przypadkach do intensyfikacji postępów choroby. Niedobór selenu stwierdza 
się również w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów.
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Dzienne zapotrzebowanie na selen międzynarodowe standardy określają na 50 - 200 

mikrogramów. Jeśli ktoś by się uparł, że dostarczy sobie dużo tego pietwiastka z pożywieniem, 
miałby z tym w naszej strefie geograficznej niemałe trudności. Stosunkowo najwięcej 
selenu występuje w ziarnach roślin, lecz te zawierają go tyle ile zdołają wyciągnąć z gleby. 
Tymczasem w północnych obszarach Europy zawartość selenu w glebie jest wyjątkowo  
niska. Technologiczna obróbka żywności prowadzi do dalszego jej zubożenia w ten cenny 
pierwiastek. Podczas obróbki cieplnej usuwa się nawet do 40 % tego pierwiastka.

Aby zrekompensować zbyt małą ilość selenu dostarczanego w diecie warto przyjmować 
suplementy diety zawierające selen. Należy pamiętać jednak, że pierwiastek ten nie 
w każdej postaci jest dobrze wchłaniany w przewodzie pokarmowym. Źródło selenu jest 
bardzo istotne i istnieje ogromna różnica pomiędzy suplementem diety zawierającym selen 
organiczny a zwykłą multiwitaminą, która najczęściej zawiera nieorganiczną postać selenu.  
Kilka lat temu Skandynawowie przeprowadzili badania sprawdzające jak skuteczne są różne 
formy selenu w stymulowaniu produkcji seleno-zależnego enzymu przeciwutleniającego 
- peroksydazy glutationowej. Nieoczekiwanie okazało się, że niektóre preparaty selenowe 
są kompletnie bezużyteczne. Aby uzyskać najlepsze rezultaty należy spożywać preparaty 
zawierające selen organiczny, który wykazuje najlepszą przyswajalność w organizmie 
ludzkim. Ten składnik zawarty jest w suplemencie diety o nazwie Bio-Selen+Cynk firmy 
Pharma Nord, od dawna dostępnym na naszym rynku. W jednej tabletce preparatu znajduje 
się 100 µg selenu organicznego pozyskiwanego z drożdży tzw. formuła SelenoPrecise®, 
która charakteryzuje się nie tylko wysoką biodostępnością ale także licznymi badaniami 
klinicznymi potwierdzającymi skuteczność i bezpieczeństwo tej formy selenu. Ponadto 
preparat ten zawiera łatwo przyswajalny glukonian cynku, beta-karoten oraz witaminy 
C, E, i B6 - wszystkie w ilościach pokrywających dziennie zapotrzebowanie. Zestaw taki 
wykazuje synergistyczne działanie antyoksydacyjne. Z dotychczasowych badań wynika, że 
suplementacja selenu łącznie z cynkiem i wspomnianymi witaminami może dawać korzystne 
efekty nie tylko jako ochrona przed szkodliwym działaniem nadtlenków i wolnych rodników, 
lecz także we wczesnej fazie RZS oraz w chorobach układu krążenia.

Istnieją przesłanki, aby sądzić, iż ogromna część populacji w krajach Europy Zachodniej 
cierpi na niedobór selenu, nie tylko z powodu jego niedostatecznej ilości w codziennej diecie, 
lecz również dlatego, że styl życia tych ludzi wzmaga zapotrzebowanie na większe ilości 
selenu. Grupy ludzi, którzy są stale narażeni na ryzyko niedoboru selenu to:
• palacze, spożywający duże ilości alkoholu, osoby źle odżywiające się
• mieszkańcy obszarów silnie zanieczyszczonych, ludzie w podeszłym wieku
• osoby na diecie, chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów

Czynniki niebezpieczne dla zdrowia takie jak palenie papierosów i życie na obszarach 
zanieczyszczonych naraża nasze organizmy na substancje rakotwórcze i metale ciężkie. 
Organizm broni się korzystając z zapasów selenu, który wzmaga ochronę immunologiczną  
przed tymi substancjami. Zatem im większa aktywność układu immulogicznego, tym więcej 
potrzebujemy selenu. Z tych powodów ciężko jest jednoznacznie określić zapotrzebowanie 
na selen dla całej populacji. Jest to kwestia bardzo indywidualna i uzależniona od nawyków 
żywieniowych, rozmiarów ciała, uwarunkowań genetycznych, trybu życia itp. 

Nie ma jednak wątpliwości, że zwiększenie ilości przyjmowanych przeciwutleniaczy 
to najbardziej naturalny i skuteczny sposób na wspomaganie funkcji odpornościowych 
organizmu, czy to poprzez utrzymywanie starannie dobranej diety, czy też preparatów 
odżywczych, lub najlepiej - jednego i drugiego!
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Wiceprezes ds. nauki i szkolenia 
- dr farm. Piotr BRUKIEWICZ
E-mail: brukiewicz.piotr@farmaceuta.pl
lub kontakt przez biuro Izby.

                           Kierownik Biura ŚIA

- Barbara WASIAK
Prowadzi w szczególności: komputerowy 
rejestr członków i aptek, rejestracje człon-
ków, prawa wykonywania zawodu oraz 
kontakt w sprawach bieżących.
Tel.: (032) 608 97 62

E-mail: wasiak.barbara@farmacja.pl
Gadu-Gadu: 7588393
Tlen: wasiak-barbara@tlen.pl
Skype: wasiak-barbara

                           Zastępca Kierownika Biura ŚIA

- Katarzyna SZYMAŁA
Prowadzi w szczególności: składki, przyj-
mowanie i wysyłanie korespondencji oraz 
kontakt w sprawach bieżących.
Tel.: (032) 608 97 61
E-mail: szymala.katarzyna@farmacja.pl

Gadu-Gadu: 8527268
Tlen: szymala-katarzyna@tlen.pl
Skype: szymala-katarzyna

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
- dr farm. Stanisław PIECHULA
Kontakt przez biuro Izby lub w sprawach 
pilnych:
Tel.: (32) 738 10 10
Fax: (32) 738 10 11
E-mail: piechula.stanislaw@farmaceuta.pl

Wiceprezes ds. prawnych 
- mgr farm. Anna ŚLIWIŃSKA
E-mail: sliwinska.anna@farmaceuta.pl
lub kontakt przez biuro Izby.

Wiceprezes ds. aptek szpitalnych 
-  mgr farm. Beatrycze 
RADLAŃSKA-PIąTEK
E-mail: piatek.beatrycze@farmaceuta.pl
lub kontakt przez biuro Izby.

Wiceprezes ds. organizacyjnych 
- mgr farm. Piotr KLIMA
Kontakt przez biuro Izby.



AKORPORACJA
PTEKI POLSKIE
przy Śląskiej Izbie Aptekarskiej

Osoby prowadzące naszą Korporację w Śląskiej Izbie Aptekarskiej:

Beata KONIECZNY
Kom.: 668 220 3�7
Tel.: (032) 608 97 57
Fax: (032) 608 97 69
E-mail: konieczny.beata@farmacja.pl
Tlen: konieczny-beata@tlen.pl
Skype: konieczny-beata Krzysztof MAŃKA

Kom.: 668 220 3�8
Tel.: (032) 608 97 58
Fax: (032) 608 97 69

E-mail: manka.krzysztof@farmacja.pl
Tlen: manka-krzysztof@tlen.pl

Skype: manka-krzysztof
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Współpracownicy:

Prawnik ŚIA 
- mec. Krystian SZULC
Prowadzi sprawy Izby i udziela porad praw-
no - podatkowych dla Członków Izby, do-
tyczących tematyki farmaceutycznej oraz 
problemów związanych z prowadzeniem 
aptek. Przyjmuje Członków w czwartki 
od 10.00 do 14.00. Porady telefoniczne

wyłącznie przy braku osób umówionych w Izbie. Proszę o 
wcześniejsze ustalanie spotkań.
Tel.: (32) 608 97 65
E-mail: szulc.krystian@farmacja.pl
Gadu-Gadu: 649060�
Tlen: szulc-krystian@tlen.pl
Skype: szulc-krystian

Doradca podatkowy 
- mgr Ewa KŁODA
Prowadzi księgi rachunkowe Izby. 
Udziela porad dla Członków Izby z te-
matyki prawa podatkowego związane-
go z prowadzeniem aptek. Przyjmuje 
Członków Izby oraz udziela porad tele-
fonicznych w czwartki od 9.00 do 12.00.

Tel.: (32) 608 97 64 lub przez biuro Izby.
E-mail: kloda.ewa@farmacja.pl

Krystyna BIAŁOZORSKA
Prowadzi w szczególności: sprawy Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i Okręgowego Sądu Aptekar-
skiego, kontakt z firmami farmaceutycz-
nymi, szkolenia farmaceutów. 
Tel.: (032) 608 97 63
E-mail: bialozorska.krystyna@farmacja.pl

Gadu-Gadu: 7593545
Tlen: bialozorska-krysia@tlen.pl
Skype: bialozorska-krystyna

Kierownik działu Informacji i Szkoleń
mgr inż. Lech WRÓBLEWSKI
Prowadzi w szczególności: szkolenia far-
maceutów, biuletyn Apothecarius, grafika, 
kontakty z firmami, zakładanie kont 
e-mailowych, konserwacja komputerów  
i oprogramowania w Izbie, sprawy tech-
niczne, aktualizacja strony WWW.

Tel.: (32) 608 97 67, kom. 668 220 478
E-mail: wroblewski.lech@farmacja.pl
Gadu-Gadu: �855885
Tlen: wroblewski-lech@tlen.pl
Skype: wroblewski-lech

Kierownik 
działu Ekonomicznego

Zastępca Kierownika 
działu Ekonomicznego



03.06.2009r. - KATOWICE - godz. 18:00
Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, ul. Kryniczna 15

Temat: „Otyłość, a odchudzanie. 
Czy możliwe jest trwałe pozbycie się zbędnych kilogramów?”
Wykładowca: lek. med. Agnieszka Madej
Za szkolenie można było uzyskać  2 punkty edukacyjne „miękkie”

Sponsor: Pharma Nord Sp. z o.o.
Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz

04.06.2009r. - GLIWICE - godz. 18:30
Restauracja „Trzy Światy”, ul. Kilińskiego 14

Temat: „Przewlekła choroba żylna”
Wykładowca: lek. med. Wojciech Cyptor
Za szkolenie można było uzyskać  2 punkty edukacyjne „miękkie”

Sponsor: Berlin - Chemie Menarini Polska Sp. z o.o.
Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Andrzej Deląg

15.06.2009r. - KATOWICE - godz. 18:00
Silesia City Center, ul. Chorzowska 109a

Temat: „Przewlekła niewydolność żylna”
Wykładowca: dr Jacek Kler
Za szkolenie można było uzyskać  2 punkty edukacyjne „miękkie”

Sponsor: Berlin - Chemie Menarini Polska Sp. z o.o.
Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz

18.06.2009r. - KATOWICE - godz. 12:00
Restauracji „BOURBON”, ul. Rzepakowa 2

Temat: „Możliwości substytucji leków chemicznych i biotechnologicznych przez ich formy odtwórcze”
Wykładowca: doc. dr hab. Włodzimierz Bialik
Za szkolenie można było uzyskać  2 punkty edukacyjne „miękkie”

Sponsor: Amgen
Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz
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dr farm. Piotr Brukiewicz

Sprawozdanie Komisji
ds.  Nauki i  Szkoleń

za czerwiec - wrzesień 2009 rok



Szkolenia famaceutów

Przedstawiciele firmy Solvay Pharma Polska
Grzegorz Ziobro

30.05.2009r.
ING Bank Śląski
Katowice

prof. Piotr Fiedor
- wykładowca

dr farm. Jarosław Woroń
- wykładowca

dr hab. n. med.  Małgorzata 
Kozłowska - Wojciechowska

- wykładowca

03.06.2009r.
Śląska Izba Aptekarska
Katowice

Farmaceuci podczas szkolenia

Przedstawielki firmy
Pharma Nord

Krystyna 
Białozorska

- pracownik ŚIA

lek. med. 
Agnieszka Madej

- wykładowca

Anna Kurbiel



28.08.2009r.
Czeladź
„Szafranowy Dwór”

lek med. Irena Gonsior
- wykładowca

Przedstawielka 
firmy Boiron

Mira Skórska Farmaceuci podczas szkolenia

II Piknik Farmaceutyczny Itero - Silfarm

dr n. farm.
Paweł Olczyk
- wykładowca

dr n. farm.
Stanisław Piechula
- Prezes Rady ŚIA

10.09.2009r. - Mikołów - MDK

Farmaceuci podczas szkoleniaJan Gimlik 
- Prezes mikołowskiego oddziału 

Górnośląskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków

Przedstawiel 
firmy Boiron

Łukasz Wilk

Sponsorzy:
Itero
Mescomp Technologies



20-21.06.2009r. - JAWORZNE
VILLA BARBARA Centrum Zdrowia i Rehabilitacji
ul. Wczasowa �7�

Temat: „Kto na tym zarabia: apteka, producent, czy hurtownia, 
czyli o sztuce prowadzenia negocjacji i obrony przed manipulacjami”
Wykładowca: mgr Grzegorz Dryjański
Za kurs można było uzyskać 15 punktów edukacyjnych „twardych”

Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz
Instytut Projektów Personalnych w Poznaniu - mgr Grzegorz Dryjański
„Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

28.08.2009r. - CZELADŹ - godz. 14:00
Szafranowy Dwór, ul. Będzińska 82

Temat: „Farmakoterapia - leki homeopatyczne”
Wykładowca: lek. med. Irena Gonsior
Za szkolenie można było uzyskać 2 punkty edukacyjne „miękkie”

Sponsor: Boiron
Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz

10.09.2009r. - MIKOŁÓW - godz. 19:00
Miejski Dom Kultury, ul. Rynek 19

Temat: „Diagnostyczne aspekty opieki farmaceutycznej w cukrzycy”
Wykładowca: dr n. farm. Paweł Olczyk
Za szkolenie można było uzyskać 2 punkty edukacyjne „miękkie”

Sponsor: Itero, Mescomp Technologies
Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Stanisław Piechula

Zaświadczenia za szkolenia internetowe odbyte w portalu e-dukacja.pl

W związku z dużym zainteresowaniem z Państwa strony szkoleniami 
internetowymi w ramach e-dukacja, w celu usprawnienia zaliczenia 

szkoleń przez ŚIA wprowadzamy następującą zasadę.
Proszę o wydrukowanie strony głównej, po zalogowaniu się w e-dukacja, gdzie jest 

określone, które ze szkoleń został zaliczone oraz kiedy to nastąpiło. Zaliczenie jest od 60% 
poprawnych odpowiedzi.

Wydruk z e-dukacja należy przynieść wraz z wypełnioną kartą ciągłego szkolenia (w przy-
padku uzyskania 100 punktów edukacyjnych) do Izby Aptekarskiej w celu weryfikacji. Orygi-
nały certyfikatów ze szkoleń internetowych w systemie e-dukacja będą znajdowały się w Izbie 
Aptekarskiej. Przy weryfikacji szkoleń internetowych farmaceuta może także zostać poproszo-
ny w izbie o wejście do swojego konta w systemie e-dukacja i pokazanie zaliczonych szkoleń.
Uwaga - wkrótce uruchomimy portal szkoleń internetowych Śląskiej Izby Aptekarskiej.

mgr inż. Lech Wróblewski - Kierownik Działu Informacji i Szkoleń
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Co takiego jest w piknikach, że zawsze 
przyciągają tłumy ludzi? Na co dzień zabie-
gani, nagle znajdujemy czas, by bawić się ze 
swoimi pociechami, przyjaźnie snuć plany 
na przyszłość nawet z konkurentami zawo-
dowymi. 

Po raz czwarty hurtownia farmaceutyczna 
Salus International zaprosiła do urokliwej 
katowickiej Doliny Trzech Stawów farma-
ceutów i lekarzy. Jak co roku przybyli chętnie 
i licznie, przyprowadzając rodziny i bliskich 
- łącznie ponad 1000 osób.

- Organizatorom udało się połączyć to, co 
przyjemne, z tym, co pożyteczne - cieszyła się 
mgr farm. Grażyna Szymańska, która do Ka-
towic przyjechała z Opola, gdzie w swej apte-
ce w STD Real realizuje projekt wsparcia mar-
ketingowego TA APTEKA TO ZDROWIE 
I OPIEKA. - Wszyscy jesteśmy zapracowani 

i zaangażowani we własnej aptece. Rodzinna 
formuła pikniku sprawia, że można przyjechać 
z rodziną, pracownikami apteki i wspólnie się 
zrelaksować. Z kolegami po fachu podyskuto-
wać przy okazji na różne tematy: obyczajowe, 
farmaceutyczne, polityczne - dodała Grażyna 
Szymańska.

Opinię tę podzielili przedstawiciele Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej (ŚIA). - Piknik Rodzin-
ny jest potrzebny, chociażby do zintegrowania 
środowiska lekarzy i farmaceutów, a także do 
oderwania ich od codziennego, zapracowane-
go życia - mówił Lech Wróblewski, Kierow-
nik Działu Informacji i Szkoleń ŚIA. - Rzadko 
mamy okazję do aktywnego spędzenia czasu, 
zwłaszcza wraz z dziećmi. Mam 4-letnią córkę, 
więc bardzo ważne jest dla mnie, by i jej się po-
dobało. Gdy wracaliśmy do domu, opowiada-
ła, że był to jeden z jej ulubionych dni w roku, 
gdyż do woli mogła bawić się na dmuchanym 
placu czy na bungee - dodał Lech Wróblewski. 
Dzieci i młodzież zawsze stanowią podmiot 
szczególnej pieczy organizatorów pikniku. 
Czekały na nie nieskończone atrakcje i wspa-
niała zabawa. Maluchy mogły wyszaleć się do 
woli na pomysłowych urządzeniach: dinozaur 
rodeo, miękkiej górze, placu zabaw i zjeżdżal-
ni. Wśród młodzieży popularne było euro bun-
gee oraz bungee run hawaje. Z kolei starszym 
uczestnikom niesamowitych emocji dostarczył 
symulator Formuły 1, profesjonalny turniej 
darta oraz siłomierz młot. Gwiazdą tegorocz-
nego pikniku był zespół Feel, kochany przez 
wszystkie pokolenia.

Dyskusje prowadzone podczas pikniku do-
tyczyły nie tylko tych wyjątkowych, przyjem-
nych spraw, poruszano też tematy związane 
z wykonywaniem zawodu farmaceuty i leka-
rza. - Trzeba działać solidarnie, jednocząc się 
w trosce o pacjenta i o status profesji odpowied-
ni dla zawodu zaufania publicznego - apelował 
Aleksander Żurek, prezes Salus International 
Sp. z o.o., zaangażowany obecnie w grudniową  

mgr Aleksander Żurek
- Prezes Salus International



Gry i zabawy dzieci 
podczas pikniku Salus International Sp. z o.o.

Konferencję Lekarsko - Farmaceutyczną: 
„Bezpieczna Farmakoterapia w Szpitalu - 
Pracujmy Razem” organizowaną przez NRA. 
- Farmaceuci i lekarze to przedstawiciele za-
wodów związanych z ponoszeniem ogromnej 
odpowiedzialności. Niestety, zaangażowanie 
w pracę odbija się negatywnie zarówno na 
życiu rodzinnym, jak i na stopniu zintegro-
wania środowiska. Dlatego chciałbym, aby 
wspólnie z rodziną zaznali chwilę przyjem-
ności uczestniczenia w wydarzeniu kultural-
nym wysokiej jakości, jakim jest piknik ro-
dzinny, dyskutując przy tym z kolegami po 
fachu o problemach zawodowych - podsu-
mował Aleksander Żurek. 

- Piknik Rodzinny Salusa to gwarancja re-
laksu dla całej naszej rodziny i okazja do ode-
rwania się od rzeczywistości i zgiełku miasta. 
Szkoda, że znowu trzeba będzie czekać cały rok 
na kolejną imprezę. Ciekawe czyim występem 
organizatorzy nas miło zaskoczą w przyszłym 
roku - snuła plany na przyszły rok mgr farm. 
Joanna Górka. 

Autorzy: 
Aleksandra Puzyno, Teresa Przybylska

Farmaceuci, lekarze i ich rodziny podczas koncertu

Zdjęcia z archiwum Salus International Sp. z o.o.



mec. Krystian Szulc
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Weszła w życie ustawa z dnia 2 kwietnia 
2009 roku o zmianie ustawy kodeks cywilny 
Dz. U. 79.662. Zmiany dotyczą między innymi 
zasad dziedziczenia.

Poprzedni krąg osób uprawnionych do dzie-
dziczenia był dość wąski i często dochodziło 
do przypadków przejmowania majątków przez 
Skarb Państwa. Zmiany, które obowiązują od 
28 czerwca 2009 mają zastosowanie tylko do 
spadków otwartych po tym terminie. (śmierć 
spadkodawcy)

Zmieniono art. 932 do 934

932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy 
powołani są do spadku z ustawy jego małżonek 
i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, 
które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spad-
kodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. 
Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, 
udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedzi-
czącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi po-
łowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spad-
kodawcy cały spadek przypada jego rodzicom 
w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy 
nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypada rodzeństwu 
spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spad-
kodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozosta-
wiając zstępnych, udział spadkowy, który by 

mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział 
tego udziału następuje według zasad, które do-
tyczą podziału między dalszych zstępnych spad-
kodawcy.

Art. 933. § 1. Udział spadkowy małżonka, 
który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeń-
stwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, 
wynosi połowę spadku.

§ 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego 
rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spa-
dek przypada małżonkowi spadkodawcy.

Art. 934. § 1. W braku zstępnych, mał-
żonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych ro-
dzeństwa spadkodawcy cały spadek przypa-
da dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni 
w częściach równych.
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§ 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy 
nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypada jego zstęp-
nym. Podział tego udziału następuje według 
zasad, które dotyczą podziału spadku między 
zstępnych spadkodawcy.

§ 3. W braku zstępnych tego z dziadków, któ-
ry nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypada pozostałym 
dziadkom w częściach równych.”;

3) po art. 934 dodaje się art. 9341 
w brzmieniu:

„Art. 934. W braku małżonka spadkodaw-
cy i krewnych, powołanych do dziedziczenia 
z ustawy, spadek przypada w częściach rów-
nych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, 
których żadne z rodziców nie dożyło chwili ot-
warcia spadku.”;

4) art. 935 otrzymuje brzmienie:
„Art. 935. W braku małżonka spadkodawcy, 

jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, 
powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek 
przypada gminie ostatniego miejsca zamiesz-
kania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawo-
wemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie 
da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszka-
nia spadkodawcy znajdowało się za granicą, 
spadek przypada Skarbowi Państwa jako spad-
kobiercy ustawowemu.”

Nowe zasady wzmocniły pozycję rodzi-
ców spadkodawcy, którzy w odróżnieniu 
od poprzedniego zapisu teraz znaleźli się 
w pierwszym kręgu dziedziczenia, na równi 

z małżonkiem oraz wprowadzono zasadę, że 
w braku zstępnych i małżonka dziedziczą ro-
dzice w całości.

Rodzeństwo uzyska uprawnienie do spadku 
wtedy gdy któryś z rodziców nie dożyje otwar-
cia spadku.

Zmiany zostały wymuszone wypadkami 
drogowymi w których giną całe rodziny i we-
dług dotychczasowych przepisów spadek czę-
sto przypadał Skarbowi Państwa, co było spo-
łecznie nieuzasadnione.

Drugą ważną zmianą jest wprowadzenie 
jako uprawnionych do dziedziczenia dziadków, 
wujów i pasierbów. W poprzednim stanie praw-
nym nie byli oni w kręgu dziedziczenia i nie 
dziedziczyli po zmarłym.

Jeżeli wszyscy wyżej podani spadkobier-
cy nie żyją spadek dziedziczy gmina lub skarb 
państwa.

Proszę pamiętać, że aby zachować upraw-
nienia do dziedziczenia bez podatku w I grupie 
należy w ciągu 6 miesięcy złożyć formularz 
SD-Z w urzędzie skarbowym, inaczej zwol-
nienie zostanie utracone.

Przypominam też, że zgodnie z ustawą 
prawo farmaceutyczne spadkobiercy mają 6 
miesięcy na zgłoszenie do WIF dziedziczenia 
apteki i zadeklarowanie dalszego jej prowadze-
nia. Wtedy nie wygasa zezwolenie. Następuje 
tylko zmiana podmiotu prowadzącego aptekę.

mec. Szulc Krystian
Radca prawny ŚIA

Oddalono pozew NFZ przeciwko aptece o zwrot 
za refundację recept

Sąd Rejonowy w Katowicach oddalił pozew NFZ przeciwko aptece o zwrot 
refundacji za błędnie wypisane przez lekarzy recepty.

Sąd wskazał między innymi, że protokół kontroli NFZ-tu nie stanowi  
podstawy do zasądzenia roszczenia jako, że NFZ jest podmiotem cywilnopraw-
nym. NFZ złożył apelację od wyroku.
Aptekę reprezentowała Kancelaria Radcy Prawnego mec. Krystiana Szulca
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Decyzją Rady naszej Izby, jak i za zgo-
dą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej (OROZ) oraz Przewod-
niczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
(OSA), postanowiliśmy informacyjnie, jak 
i ku przestrodze, prezentować Członkom 
naszej Izby prawomocne wyroki Okrę-
gowego Sądu Aptekarskiego w różnych 
sprawach.

Sprawy takie są wnoszone do Rzeczni-
ka przez Radę Izby na wniosek osób, które 
przysyłają do Izby różne dowody łama-
nia prawa, przez pacjentów aptek, Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, 
jak i inne osoby, gdyż sprawę do Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej może 
wnieść każdy.

Każda taka sprawa po rozpatrzeniu 
przez Rzecznika (jeżeli nie zostanie umo-
rzona) trafia do Okręgowego Sądu Apte-
karskiego w celu orzeczenia wnioskowa-
nej kary, którą może być upomnienie (na 

1 rok), nagana (na 2 lata), zawieszenie prawa 
wykonywania zawodu lub jego odebranie.

Ukaranemu przysługuje odwołanie 
się do Naczelnego Sądu Aptekarskiego, 
a w sprawach o zawieszenie lub odebranie 
prawa wykonywania zawodu także dalej 
do sądu powszechnego.

Przybliżając Państwu prace OROZ 
i OSA, prezentujemy wybrane orzeczenia 
OSA.

Zwracam jednak szczególną uwagę na 
fakt, że z prezentowanych wyroków zo-
stały usunięte dane personalne, jak i inne 
szczegóły, które mogłyby personalizować 
sprawę. Zostały one także skrócone oraz 
częściowo zmienione, jednak starałem się, 
by pozostało w nich to, z czym moim zda-
niem powinni Państwo się zapoznać.

Prezes Rady ŚIA
dr farm. Stanisław Piechula

Szanowni Członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej

dr farm. Stanisław Piechula
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Sprawa ASFF S - 5/09

ORZECZENIE

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach 
w składzie następującym … po rozpoznaniu 
w dniu … przy udziale rzecznika odpowie-
dzialności Zawodowej oraz … w dniu … 
na rozprawie przy udziale Zastępcy Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej sprawy przeciwko farmaceucie … 
obwinionej o to, że:

• w dniu … oraz w dniu … nie zapewniła 
obecności magistra farmacji w Aptece … 
w godzinach czynności apteki, co stanowi 
naruszenie art. 92 Prawa farmaceutycznego,  

• w miesiącu … zorganizowała prowadzoną 
przez siebie działalność gospodarczą w spo-
sób zakładający naruszanie przepisu art. 92 
Prawa farmaceutycznego poprzez nieza-
trudnienie takiej ilości magistrów farmacji, 
która zapewniłaby stałą obecność w godzi-
nach czynności apteki

orzeka:

1. uznaje obwinioną mgr farm. … za winną 
zarzucanych jej czynów i za to z mocy art. 
46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 
�99� r. o izbach aptekarskich wymierza jej 
karę nagany,

2. obciąża obwinioną kosztami postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu … do Okręgowego Sądu Aptekar-
skiego w Katowicach wpłynął wniosek Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej o ukaranie 
mgr farm. …, obwinionej o to, że w dniu … oraz 
w dniu … nie zapewniła obecności magistra far-
macji w Aptece … w godzinach czynności apteki, 
co stanowi naruszenie art. 92 Prawa farmaceutycz-
nego, a także, że w miesiącu … zorganizowała 
prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą 
w sposób zakładający naruszanie przepisu art. 92 
Prawa farmaceutycznego poprzez niezatrudnienie 
takiej ilości magistrów farmacji, która zapewniła-
by stałą obecność w godzinach czynności apteki. 

W toku postępowania Okręgowy Sąd 
Aptekarski ustalił następujący stan faktyczny: 

Pismem z dnia ... znak ... Śląski Wojewódz-
ki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 
powiadomił Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej przy Śląskiej Izbie Apte-
karskiej w Katowicach o wynikach kontroli do-
raźnej przeprowadzonych w dniach … w apte-
kach w których zezwoleniobiorcą jest mgr farm. 
…. W wyniku kontroli stwierdzono nieobecność 
magistra farmacji w dniu … w aptece … oraz 
w aptece …. W dniu … ponownie stwierdzo-
no nieobecność magistra farmacji w aptece …. 
W dniu … ponownie stwierdzono nieobecność 
magistra farmacji w aptece … oraz w aptece ….

Rzecznik po wszczęciu postępowania 
przedstawił mgr farm. … zarzuty niezapełnie-
nia obecności magistra farmacji w godzinach 
czynności apteki, a także zarzut zorganizo-
wania prowadzonej działalności gospodar-
czej w sposób zakładający naruszanie art. 92 
Prawa farmaceutycznego poprzez zaniechanie 
zatrudnienia takiej ilości magistrów farmacji, 
która zapewniłaby stałą obecność w godzinach 
czynności apteki. W toku postępowania Rzecz-
nik wysłuchał wyjaśnień mgr farm. … w któ-
rych Obwiniona wyjaśniła, że problemy z ob-
sadą personalną mają swoją genezę w odejściu 
magistra farmacji w …, jednakże zaznaczyła, 
że prowadzi rozmowy z magistrami farmacji 
w celu wyszukania odpowiednich pracowni-
ków. Ponadto Obwiniona wyjaśniła, że w ap-
tece … na obsadę fachową magistrów farmacji 
w aptece składa się kierownik oraz Obwiniona 
na ... etatu, w aptece … zatrudnionych jest 2 
magistrów w pełnym wymiarze czasu pracy, 
w aptece … pracuje Obwiniona jako kierow-
nik oraz magister farmacji na ... etatu, w ap-
tece … zatrudnieni są magistrowie łącznie na 
1,5 etatu, a w aptece … zatrudnionych jest 2 
magistrów farmacji. Obwiniona wyjaśniła, że 
to ona weryfikuje kandydatów do pracy w ap-
tece. Ponadto Obwiniona wyjaśniła, że pracuje 
w aptece …, a w razie potrzeby zastępuje in-
nych nieobecnych magistrów. Obwiniona za-
znaczyła, że sytuację w miesiącu lipcu traktuje 
jako swoisty pech, jednakże nieobecności mia-
ły charakter złożony. W aptece … kierownik 
apteki miała bardzo trudną sytuację osobistą 
i Obwiniona wyraziła zgodę na jej urlop, ale 
była w stanie jednocześnie zapewnić obecności  
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dąży do sytuacji w której zatrudnienie będzie 
wynosiło 2 magistrów na aptekę. Jednocześ-
nie Obwiniona zaznaczyła, że źle się czuje 
w sytuacji w której zmuszona będzie zatrudnić 
magistra obecnie pracującego w innej aptece. 
Z uwagi na fakt, że taka sytuacja zdarzyła się 
po raz pierwszy Obwiniona nie zdecydowała 
się na czasowe zamknięcie apteki. Obwiniona 
wyjaśniła, że grafik pracy w poszczególnych 
aptekach ustala kierownik apteki. Zaznaczyła, 
że są prowadzone ewidencje czasu pracy. Za-
znaczyła także, że z uwagi na fakt iż dużo się 
uczy często w niedziele przebywa w aptece …, 
gdyż małe nasilenie ruchu pozwala na naukę 
w tym czasie. 

Wyjaśnienia Obwinionej potwierdzone zo-
stały zeznaniami świadków przesłuchanych 
w sprawie. Z zeznań ich wynika, że przygoto-
wanie grafików prac jest obowiązkiem kierow-
nika apteki, a także współpracują z zezwolenio-
biorcą w zakresie organizowania zastępstw na 
wypadek nieobecności zatrudnionego w danej 
aptece magistra farmacji. 

Rzecznik wyłączył do odrębnych postępowań 
sprawy poszczególnych mgr farmacji nieobec-
nych w godzinach czynności aptek i prowadził 
w tych sprawach odrębne postępowania. Do od-
rębnego prowadzenia zostały wyłączone sprawy 
mgr farm. …, mgr farm. … i mgr farm. …

Obwiniona w … prowadziła 5 aptek ogólno-
dostępnych na terenie …. Apteki te w … roku 
działały przy następującej obsadzie fachowej …

Jeszcze w toku postępowania wyjaśniające-
go Obwiniona poinformowała o zatrudnieniu 
mgr farm. …, a także o zatrudnieniu mgr farm. 
… i mgr farm. …. 

W toku postępowania przed Sądem Apte-
karskim Obwiniona wyjaśniła, że przedmio-
tem kontroli doraźnej była obecność magi-
strów farmacji w aptekach. Obwiniona nie 
potwierdziła, że kontrola wynikała z sygna-
łach o nieprawidłowościach, które być może 
dotarły do Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego i zaznaczyła, że kontrole do-
raźne się zdarzają. Obwiniona podkreśliła, że 
sytuacja w … roku była wyjątkowa - krótko 
przedtem dwie osoby się zwolniły, a jedna 
kierowniczka musiała w lipcu mieć urlop 
z uwagi na sytuację osobistą. Obwiniona nie 
chce zatrudniać przypadkowych osób. Obwi-
niona wyjaśniła także, że obecnie w aptekach 

jest następujący stan zatrudnienia magistrów 
farmacji …

W toku postępowania sądowego Sąd dopuś-
cił dowód z list obecności za … rok, a także 
z umów o pracę zawartych z magistrami farma-
cji w … roku. W toku postępowania obwinio-
na przedstawiła kopie list obecności za …. rok, 
przy czym za … roku sądowi zostały przedsta-
wione listy obecności w aptece ….

W dalszych swoich wyjaśnieniach Obwi-
niona zaznaczyła, że z list obecności nie wy-
nika kto konkretnie był w danej aptece obecny 
z magistrów farmacji gdy nie był obecny eta-
towy pracownik, dlatego przedstawione listy 
obecności w ocenie Obwinionej nie wnoszą 
nic nowego do sprawy. Ponadto wyjaśniła, że 
w ubiegłym roku zwolniły się nagle dwie oso-
by, co zaburzyło harmonogramy. Obwiniona 
podkreśliła, że związana jest stałymi umowa-
mi zlecenia z dwoma magistrami farmacji ale 
gdy zdarza się, że te osoby nie są dyspozycyjne, 
to powstaje problem. Na pytanie sądu, co jako 
zezwoleniobiorca zrobi w sytuacji gdy nie bę-
dzie możliwości zapewnienia magistra farmacji 
Obwiniona odpowiedziała, że będzie to kłopot 
ale zamknięcie czasowe apteki lub skrócenie 
godzin czynności nie wchodzi w grę. Obwinio-
na zaznaczyła, że ma świadomość, że w każ-
dej aptece musi być obecny magister farmacji 
w godzinach czynności apteki, dlatego zatrud-
nia dodatkowo trzech magistrów na zasadzie 
umowy zlecenia, a w każdej aptece jest dwóch 
magistrów farmacji na etacie. 

W ocenie Sądu złożone przez Obwinioną 
wyjaśnienia nie kwestionują zasadności pierw-
szego zarzutu, a więc nieobecności w dniu … 
oraz w dniu … w Aptece … w godzinach czyn-
ności apteki. Zaznaczyć należy, że w tych dniach 
kierownik apteki … mgr farm. …  przebywała na 
urlopie udzielonym jej przez Obwinioną z waż-
nych przyczyn osobistych. Obwiniona udzielając 
urlopu musiała więc mieć świadomość koniecz-
ności zapewnienia obecności magistrów farma-
cji w dniach w których mgr farm. … nie była 
obecna. Dlatego też w ocenie Sądu został udo-
wodniony pierwszy zarzut stawiany Obwinionej, 
a mianowicie zarzut naruszenia art. 92 Prawa 
farmaceutycznego poprzez nieobecność w dniu 
… w aptece …. Zaznaczyć należy, że zarówno 
z wyjaśnień Obwinionej jak i z zeznań świad-
ków przeprowadzonych w postępowaniu wyjaś-
niającym wynika, że w sytuacjach wyjątkowych 
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i nieprzewidzianych zastępstwo nieobecnego 
magistra farmacji zapewnia Obwiniona.   

Obwiniona jako pracodawca prowadzi dzia-
łalność na własne ryzyko i to Obwinioną obcią-
ża obowiązek zapewnienia zastępstwa w przy-
padkach losowych jej pracowników będących 
kierownikami apteki. 

Odnośnie drugiego zarzutu, to Sąd Apte-
karski uznał, że Obwiniona jest winna zorga-
nizowania swojej działalności w sposób za-
kładający naruszanie art. 92 Prawa farmaceu-
tycznego w miesiącu lipcu 2008 roku. Zgod-
nie z art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne 
w godzinach czynności apteki powinien być 
w niej obecny farmaceuta. Wymóg obecności 
magistra farmacji w aptece jest w ocenie Sądu 
wyrazem zabezpieczenia zarówno pewności 
obrotu jak i jakości usług farmaceutycznych 
w aptece. Wymóg ten nie doznaje w świetle 
obowiązujących przepisów ograniczeń. Ze-
zwoleniobiorca powinien zatrudnić taką ilość 
magistrów farmacji która pozwoli na ciągłą 
obecność magistra farmacji w aptece. W przy-
padkach losowych zezwoleniobiorca będący 
magistrem farmacji powinien albo osobiście 
być w aptece, albo zorganizować zastępstwo 
innego magistra farmacji, a gdy brak będzie 
takiej możliwości, ma obowiązek podjąć de-
cyzję o czasowym zamknięciu apteki lub też 
o skróceniu godzin jej czynności. W ocenie 
Sądu przeprowadzone postępowanie dowodo-
we wykazało, że Obwiniona w miesiącu lip-
cu 2008 roku świadomie zorganizowała pro-
wadzoną przez siebie działalność w sposób 
zakładający naruszanie art. 92 Prawa farma-
ceutycznego. Świadczy o tym fakt, że w mie-
siącu … w 5 aptekach prowadzonych przez 
Obwinioną na terenie … pracowało oprócz 
Obwinionej 7 magistrów farmacji, przy czym 
mgr farm. …, pomimo ujawnienia w ewiden-
cji zatrudnionych farmaceutów w aptece … 
nie została uwzględniona w listach obecności 
tej apteki i to nie tylko w … roku ale również 
w pozostałych miesiącach i nie została ujaw-
niona w rejestrze farmaceutów prowadzonym 
przez Śląską Izbę Aptekarską. Uzasadnia to 
poddanie w wątpliwość twierdzenia, że mgr 
farm. … faktycznie pracuje w aptekach pro-
wadzonych przez Obwinioną, pomimo ujaw-
nienia w ewidencji że od … roku jako magi-
ster farmacji pracuje na pełnym etacie.  

Jak wynika z powyższego w miesiącu … 
roku oprócz Obwinionej w jej 5 aptekach praco-
wało w pierwszej połowie miesiąca 6 a w drugiej 
połowie miesiąca 5 magistrów farmacji. Biorąc 
pod uwagę fakt, że apteki w … były otwarte do 
godziny 19 lub 20, a także w soboty i biorąc pod 
uwagę fakt, że zarówno Obwiniona jak i jej pra-
cownicy poza pracą w aptece mają także inne 
obowiązki  (np. rodzinne), uzasadnione jest 
twierdzenie że w miesiącu … roku Obwiniona 
świadomie zorganizowała swoją działalność za-
kładając nieobecności magistrów farmacji. Nie 
przedsięwzięła także kroków zmierzających do 
chociażby skrócenia godzin czynność jednej 
z aptek gdy dowiedziała się o chorobie kolejne-
go magistra mgr farm. …. 

Nawet uwzględniając fakt, że ani Obwinionej 
ani magistrów pracujących na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (którzy jak wynika z wyjaśnień 
nie zawsze pozostają w dyspozycji) nie uwidacz-
nia się na listach obecności, to w miesiącu … 
w poszczególnych dniach Obwiniona nie miała 
możliwości zapewnić obsady fachowej. W okre-
sie choroby mgr farm. … od … do … roku 
w aptece … na listach obecności nie ujawniono 
żadnego magistra farmacji. Niewiarygodne jest 
aby w tym czasie w aptece zastępstwo zapewniła 
osobiście Obwiniona, gdyż jak wynika z jej wy-
jaśnień pracuje w aptece …. 

Obwiniona więc świadomie naruszyła prze-
pisy dotyczące wymogu obecności magistra 
farmacji w aptece. 

Okręgowy Sąd Aptekarski stoi na stanowi-
sku, że przepis art. 92 Prawa farmaceutyczne-
go, wymagający obecności magistra farmacji 
w godzinach czynności apteki, nie jest jedy-
nie pustym frazesem. Jego świadome narusze-
nie, nie może być traktowane jako przypadek 
mniejszej wagi lub czyn o znikomej szkodliwo-
ści społecznej. Z analizy list obecności wyni-
ka, że w aptekach prowadzonych przez Obwi-
nioną wymóg obecności magistra farmacji nie 
był w … roku traktowany poważnie. Pośrednio 
przyznała to także sama Obwiniona wyjaśnia-
jąc, że nieobecność magistra jest problemem ale 
nie skłania jej do podjęcia decyzji o czasowym 
zamknięciu apteki. Sąd Aptekarski podkreśla, 
że ustawodawca wprowadzając wymóg ciągłej 
obecności magistra farmacji w aptece zapewne 
miał zamiar osiągnąć określone cele - zapew-
nić większą dostępność do informacji o lekach 
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H oraz zapewnić pewność obrotu. Apteka nie jest 
zwykłą placówką handlową. Obowiązujące 
przepisy przewidujące liczne wymogi związane 
z prowadzeniem aptek łączą z dokonywaniem 
zakupu w aptece pewność nie tylko właściwego 
wydania leku, ale także możliwość zasięgnięcia 
informacji czy porady farmaceutycznej. 

W ocenie Sądu Obwiniona powinna była 
albo zatrudnić odpowiednią ilość magistrów 
farmacji albo też dostosować godziny i dni ot-
warcia aptek do ilości zatrudnionego personelu 
fachowego. 

Mając na uwadze powyższe Okręgowy 
Sąd Aptekarski uznał obwinioną za winną 
popełnienia zarzucanych jej przewinień za-
wodowych i za to z mocy art. 46 ust. 1 pkt 21 
ustawy z dnia �9 kwietnia �99� r. o izbach ap-
tekarskich wymierzył jej karę nagany. Kara ta 
w ocenie Sądu odzwierciedla wagę czynu Obwi-
nionej i wagę naruszonych obowiązków. Ponad-
to kara ta uwzględnia także fakt, że Obwiniona 
zorganizowała prace w swoich aptekach w spo-
sób nie tylko zakładający naruszanie Prawa far-
maceutycznego ale także ciągłe naruszanie pra-

wa pracownika do nieprzerwanego 
35 godzinnego wypoczynku 

w tygodniu, obejmującego co najmniej 11 go-
dzin wypoczynku dobowego (art. 133 kodeksu  
pracy) oraz art. 29 kodeksu pracy zgodnie 
z którym czas pracy nie może przekraczać 8 
godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w prze-
ciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Oczy-
wiście praca w godzinach nadliczbowych jest 
dopuszczalna, ale powinna wynikać z nad-
zwyczajnych potrzeb pracodawcy a nie może 
być z góry zakładana. 

Od … roku, a więc od odejścia pierwszego 
magistra farmacji Obwiniona, wiedząc, że zbli-
ża się okres urlopowy, powinna była zapewnić 
większą ilość magistrów farmacji. 

W miesiącu … niektórzy pracownicy Ob-
winionej pracowali po 12 godzin dziennie, 
np. mgr farm. … w dniu … oraz mgr farm. … 
w dniu …. Takie zorganizowanie pracy powin-
no być w ocenie Sądu Aptekarskiego negatyw-
nie postrzegane również w świetle art. 24 i 30 
Kodeksu Etyki Aptekarza RP, zgodnie z którym 
stosunki między aptekarzami powinny opierać 
się na lojalności, a umowy o pracę zawiera-
ne pomiędzy aptekarzami powinna cechować 
szczególna rzetelność.   

O kosztach postępowania Sąd orzekł na 
mocy art. 56 § 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie 
postępowania w sprawach odpowiedzialności 

zawodowej farmaceutów (Dz. U. Nr 
65, poz. 612) obciążając nimi obwi-
nioną. Szczegółowa wysokość kosz-
tów zostanie na podstawie § 55 roz-
porządzenia określona w osobnym 
zarządzeniu wydanym przez Prze-

wodniczącą Sądu, z uwagi na ko-
nieczność dokładnego wyliczenia 

kosztów wysyłki zawiadomień oraz 
dojazdu członków Sądu i Rzecznika.  

Pouczenie:
Obwinionemu, jego obrońcy oraz Okrę-

gowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Za-
wodowej przysługuje prawo złożenia odwoła-
nia od niniejszego orzeczenia do Naczelnego 
Sądu Aptekarskiego. Odwołanie można wnieść 
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty 
doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się 
za pośrednictwem Okręgowego Sądu Aptekar-
skiego w Katowicach, składając je wraz z dwo-
ma odpisami.
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Sprawa ASFF S - 7/09

ORZECZENIE

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach 
w składzie następującym … po rozpozna-
niu w dniu 14 maja 2009 r. w Katowicach na 
rozprawie przy udziale Zastępcy Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
sprawy przeciwko farmaceucie … obwinionej 
o to, że w dniu … w Aptece …, nie sprawowa-
ła należytego nadzoru nad sporządzaniem leku 
recepturowego dla pacjentki …, przez co lek zo-
stał sporządzony wadliwie, a więc naruszenia § 6 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pod-
stawowych warunków prowadzenia apteki oraz 
naruszenia art. 96 ustawy Prawo farmaceutyczne.

orzeka:
1. uznaje obwinioną mgr farm. .. za winną 

zarzucanego jej czynu to jest winną naru-
szenia art. 96 Prawa farmaceutycznego 
oraz § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie podstawowych warunków pro-
wadzenia apteki i za to z mocy art. 46 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.  
o izbach aptekarskich wymierza jej karę 
upomnienia,

2. obciąża obwinioną kosztami postępowania.

UZASADNIENIE
W dniu … do Okręgowego Sądu Apte-

karskiego w Katowicach wpłynął wniosek 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
o ukaranie mgr farm. …, obwinionej o to, że 
w … w Aptece …, nie sprawowała należyte-
go nadzoru nad sporządzaniem leku receptu-
rowego dla pacjentki …, przez co lek został 
sporządzony wadliwie, a więc naruszenia § 6 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
podstawowych warunków prowadzenia apte-
ki oraz naruszenia art. 96 ustawy Prawo far-
maceutyczne. 

W toku postępowania Okręgowy Sąd 
Aptekarski ustalił następujący stan faktyczny: 

Pismem z dnia … znak ... Śląski Wojewódz-
ki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 
powiadomił Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej przy Śląskiej Izbie Ap-

tekarskiej w Katowicach o interwencji pacjenta 
dotyczącej niewłaściwego wykonania leku re-
cepturowego w aptece …. W zawiadomieniu 
wskazano, że zakwestinowano maść o składzie 
Neomycini, - 4,0, Anasthesini (benzocaina) 
- 10,0, Vit. A - 200 000j, Hydrocortisoni -1,0, 
Vaselini albi ad - 200,0. W związku z powyż-
szym badaniom poddano dwa opakowania ma-
ści, przy czym jedno opakowanie dostarczone 
zostało do Inspektora, a drugie pobrano z apte-
ki. W wyniku badań ustalono, że sporządzony 
lek nie odpowiada wymaganiom farmakope-
alnym, gdyż w żadnym z przebadanych opa-
kowań nie stwierdzono obecności neomycyny 
i jonów siarczanowych, w jednym z opakowań 
stwierdzono 7,75 g benzokainy/200 g leku 
a w drugim stwierdzono 2,1 benzokainy/200g 
leku. Do zawiadomienia dołączono kopię pisma 
pacjentki …, z którego wynikało, że wątpliwo-
ści związane z maścią zrodziły się już w chwili 
gdy pacjentka zauważyła, że maść ma odmien-
ne zabarwienie niż maść dotychczas używana. 
Ponadto z pisma wynika, że po zastosowaniu 
maści przez pacjentkę cierpiącą na owrzodzenie 
podudzi, pacjentka odczuwała dotkliwy ból. 

Swoje wątpliwości zgłosiła telefonicznie do 
apteki. W aptece zlecono ponowne wykonanie 
leku dla pacjentki. Ponadto kierownik apteki 
na prośbę pacjentki była także u niej w domu, 
aby jej wysłuchać. Wówczas zwróciła uwagę na 
fakt, że pacjentka przemywa ranę wodą i używa 
pranych, a nie jałowych, opatrunków i bandaży. 
Po przesłuchaniu kierownika apteki w toku po-
stępowania wyjaśniającego Rzecznik uznał, że 
nie można kierownikowi apteki postawić zarzu-
tu nienależytej organizacji pracy w aptece. 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny zwrócił się do Wojewódzkiego Konsul-
tanta ds farmacji o zajęcie stanowiska w kwestii 
sposobu wykonania maści. Z opinii Konsultanta 
Wojewódzkiego dr n. farmaceutycznych Lucy-
ny Bułaś wynika, że w jej ocenie przy wykony-
waniu leku popełniono poważny błąd polegają-
cy na nieprawidłowym roztarciu substancji. 

Zakwestionowana przez pacjentkę maść 
była wykonywana w dniu … Kierownik apteki 
mgr farm. … w dniu … około godziny 12 prze-
kazała mgr farm. … która przyszła do apteki, że 
musi być wykonany lek. Następnie mgr farm. 
… poleciła przygotowanie receptury i w tym 
czasie omówiła z technikiem stażystą … wyko-
nanie leku recepturowego. Następnie zarówno 
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H mgr farm. … weszła wraz z technikiem staży-
stą … do receptury, uprzednio przygotowując 
się w śluzie. Kiedy przystąpiono do odważania 
składników maści, do receptury zapukała tech-
nik farmacji i poprosiła aby mgr farm. … pode-
szła do pacjenta, który w izbie ekspedycyjnej 
prosił o wydanie leku na receptę farmaceutycz-
ną. Obwiniona nie była obecna przy odważaniu 
substancji sypkich, a wyszła w chwili gdy tech-
nik stażysta odważała wazelinę. Tymczasem 
w izbie ekspedycyjnej pacjent zmierzył ciśnie-
nie i prosił o wydanie leku, ale w końcu z zaży-
cia leku zrezygnował. Pacjent nie chciał, wbrew 
zaleceniom mgr …, aby wezwać pogotowie. Po 
tym zdarzeniu mgr farm. … nie chciała wcho-
dzić już do receptury i wykonywanie leku do-
kończyła technik stażysta. Po sporządzeniu ma-
ści mgr farm. … zapytała technika stażystę czy 
wszystko przebiegło w porządku, co zostało 
potwierdzone. Około godziny 18 zatelefonowa-
ła pacjentka kwestionując zabarwienie maści. 
Wówczas Obwiniona przyjęła, że zabarwienie 
było wynikiem reakcji witaminy A na wysoką 
temperaturę (w 2008 roku ostatnie dni lipca były 
upalne) i zleciła ponowne przygotowanie leku 
ale z jedynie jedną kroplą witaminy A. Próbkę 
do badań pobrano z pierwszej partii leku, a więc 
wykonywanego około południa. 

Technik stażysta … wcześniej pracowała 
w aptece szpitalnej, a jeszcze wcześniej praco-
wała jako położna. Wcześniej nie było proble-
mów związanych z jej pracą, a okres odbywa-
nia przez nią stażu był na tyle długi, że umiała 
„rozkręcać” maści. Jej staż odbywał się zgodnie 
z harmonogramem. W prace apteki wdrażana 
była stopniowo, a jej praca była kontrolowana. 

W toku postępowania przed sądem Ob-
winiona oświadczyła, że nie przyznaje się 
do zarzutu niedopełnienia nadzoru nad pracą 
technika stażysty, gdyż do ekspedycji została 
wywołana wskutek wypadku losowego - złego 
samopoczucia pacjenta. Obwiniona zaznaczyła, 
że sytuacja losowa zmusiła ją do decyzji aby 
opuścić recepturę. Obwiniona nie mogła wró-
cić do receptury ze względu na warunki jało-
we. Obwiniona zaznaczyła, że nadzór nad pracą 
technika był prawidłowy, gdyż sposób wykona-
nia recepty omówiono dokładnie krok po kroku 
z użyciem utensyliów. … do ukończenia stażu 
brakowało 2 miesiące, a nigdy wcześniej nie 
było problemów z wykonywaniem przez nią 
obowiązków stażysty. Obwiniona zaznaczyła, 

że tę sytuację uważa za klasyczny „wypadek 
przy pracy”. Ponadto potwierdziła, że w recep-
turze, która była należycie wyposażona, znaj-
dowały się wszystkie potrzebne składniki leku. 
Obwiniona podkreśliła, że w jej obecności była 
odważona jedynie wazelina, a pozostałe skład-
niki były omówione. Po wykonaniu leku Ob-
winiona nie sprawdzała opakowania gdyż lek 
był jałowy. Zapytała tylko stażystkę, czy dodała 
wszystkie składniki. W naczyniu nie pozostały 
resztki pozwalające zidentyfikować kolor leku. 

W postępowaniu przed Sądem Aptekar-
skim Obrońca Obwinionej zarzucił, że błędna 
jest podstawa prawna wskazana we wniosku 
o ukaranie. Ponadto zarzucił, że z żadnego 
przepisu nie wynika, że Obwiniona miała cały 
czas czuwać nad pracą technika stażysty; prze-
pisy wymagają nadzoru, a to jest pojęcie inne. 
Ponadto Obrońca podkreślił, że Sąd powinien 
ocenić czy nadzór był należycie wykonywany 
i czy ewentualny brak nadzoru był zawiniony. 
Podkreślono także postawę personelu apteki 
- na życzenie pacjentki sporządzono lek drugi 
raz, dwukrotnie personel apteki był u pacjent-
ki w domu - w tym raz był na prośbę pacjent-
ki kierownik apteki. Obrońca podkreślił, że ze 
strony Obwinionej wystąpił czynny żal. Obroń-
ca podkreślił, że w tym konkretnym przypadku 
nie można zarzucić winy Obwinionej, a jedynie 
doszło do niefortunnego zbiegu okoliczności.

Pacjentka jako pokrzywdzona została po-
informowana o toczącym się postępowaniu 
i zawiadamiana o podejmowanych czynnoś-
ciach. Poza wnioskiem o przesunięcie terminu 
przesłuchania, rozpatrzonym negatywnie przez 
Rzecznika, pokrzywdzona nie przedstawiała 
żadnych wniosków ani stanowiska w sprawie. 

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na pod-
stawie dowodów przeprowadzonych w postę-
powaniu wyjaśniającym oraz przed Sądem. Sąd 
dał wiarę wyjaśnieniom Obwinionej gdyż były 
one wiarygodne i spójne z pozostałymi dowoda-
mi zgromadzonymi w sprawie. Sąd podkreśla, 
że w niniejszej sprawie cenna jest kwestia, czy 
należycie był wykonywany nadzór nad techni-
kiem stażystą, a także, czy poprzez ewentual-
ny brak należytego nadzoru w analizowanym 
przypadku doszło do przewinienia zawodowe-
go. Sąd w całości zgadza się ze stanowiskiem 
Obrońcy, że ocena przedmiotowej sprawy po-
winna być szczególnie zindywidualizowana 
i uwzględnić należy wszystkie okoliczności 
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zdarzenia. Zdarzenie było bowiem konkretne 
i nastąpiło w określonych, sobie tylko właści-
wych okolicznościach. 

ORA dał wiarę wyjaśnieniom Obwinionej, 
gdyż są one wyczerpujące i spójne, a ponadto 
szczegółowo opisują okoliczności sprawy. 

W ocenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
Obwiniona jest winna zarzucanego jej czynu. 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo farmaceu-
tyczne w godzinach czynności apteki powinien 
być w niej obecny farmaceuta. Farmaceuta od-
powiada za prawidłowe funkcjonowanie apteki 
w czasie swojej obecności. Z uwagi na fakt, że 
farmaceuta posiada stosowne wykształcenie, po-
winien on w miarę potrzeb wyjaśniać wątpliwo-
ści mniej doświadczonych pracowników apteki. 
Przepisy (§ 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie odbywania praktyki w aptece przez 
technika farmaceutycznego) dopuszczają, aby 
czynności pomocnicze w aptece dokonywał 
technik stażysta. Przez wzgląd jednak na fakt, 
że technik stażysta ma stosunkowo niewielkie 
doświadczenie w aptece, nie jest  dopuszczalne 
samodzielne wykonywanie przez technika staży-
stę czynności fachowych. Aczkolwiek przepisy 
nie precyzują jak w praktyce ma wyglądać owo 
ograniczenie samodzielności technika stażysty, 
jednakże w ramach dobrej praktyki przyjmuje 
się, że ograniczenie to powinno polegać na stałym 
nadzorze pracy technika, przy czym zakres tego 
nadzoru zależy od indywidualnych umiejętności 
i odpowiedzialności technika stażysty. Oczywi-
stym jest, że technik stażysta w końcowej fazie 
stażu powinien już posiadać określone umiejętno-
ści, jednakże w dalszym ciągu jego praca powinna 
odbywać się pod nadzorem. W przypadku wyda-
wania leku na podstawie recepty ten nadzór może 
być wykonywany w ten sposób, że technik sta-
żysta przygotowuje leki które jego zdaniem mają 
być wydane, a następnie poprawność jego czyn-
ności sprawdza magister farmacji. W niektórych 
aptekach praktykowane jest, że technik stażysta 
odczytuje receptę w obecności magistra farmacji. 

Z kolei przy sporządzaniu leku recepturowe-
go nadzór magistra farmacji powinien obejmo-
wać omówienie wykonania leku, co nastąpiło 
w przypadku wykonywania leku dla pacjentki 
…, a także, w ocenie orzekającego sądu, powi-
nien przynajmniej obejmować sprawdzenie od-
ważania składników. Pożądane byłoby gdyby 
magister farmacji sprawdził lek po jego wyko-
naniu, a przed rozfasowaniem do pojemników. 

W sytuacji w której znalazła się Obwiniona, 
powinna ona dokonać wyboru pomiędzy ryzy-
kiem ponownego wejścia do receptury, a ryzy-
kiem zaniechania dalszego sprawdzania pracy 
technika stażysty. 

Z wyjaśnień Obwinionej wynika, że opuści-
ła ona recepturę w chwili gdy technik stażysta 
odważała wazelinę. Biorąc pod uwagę fakt, że 
prawidłowe wykonanie maści tego rodzaju jak 
w przedmiotowej sprawie wymaga dodania 
podłoża do sproszkowanych składników, a nie 
odwrotnie, odważenie w pierwszej kolejności 
wazeliny powinno było uczulić Obwinioną, aby 
pomimo swojego zaufania do umiejętności tech-
nika stażysty sprawdziła prawidłowe wykonanie 
leku. Sprawdzenie prawidłowego wykonania 
mogło także nastąpić poprzez sprawdzenie ilości 
tych składników leku, które pozostały po jego 
wykonaniu, a w szczególności neomycyny, która 
- jak wynika z okoliczności sprawy - w ogóle nie 
została zużyta do wykonywania leku. Szczegóło-
wy sposób prawidłowego wykonania leku opisa-
ny został w opinii Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie farmacji aptecznej, dr farm Lucyny 
Bułaś, załączonej do akt sprawy. 

W ocenie Sądu sprawdzenie wykonania 
leku powinno być tym bardziej wnikliwe, gdy 
w aptece nie wykonuje się pisemnych raportów 
ze sporządzenia leku recepturowego. Sąd zdaje 
sobie sprawę, że sporządzanie raportów pisem-
nych według wzoru załączonego do opinii dr 
Lucyny Bułaś w aptekach jest kłopotliwe i nie 
jest obowiązkowe, jednakże gdy nie sporządza 
się raportów na piśmie, bardziej szczegółowy 
powinien być wywiad ustny lub powinno na-
stąpić przynajmniej zbadanie fizycznej postaci 
sporządzonego leku. Tymczasem Obwiniona 
poprzestała na zapytaniu, czy dodane zostały 
wszystkie składniki. W ocenie Sądu orzekające-
go w niniejszej sprawie, nie było to wystarcza-
jące i wskazuje na lekkomyślność Obwinionej.

Odnośnie zarzutu niewłaściwej podstawy 
prawnej we wniosku o ukaranie, to zdaniem Sądu 
przepis art. 96 ust. 1 Prawa farmaceutycznego 
stanowiąc, że lek wydawany jest na podstawie 
recepty nakazuje, aby wydać na podstawie recep-
ty lek sporządzony zgodnie z receptą i zasadami 
wykonywania danego leku. W ocenie Sądu w za-
kresie tego przepisu mieści się także nakaz zgod-
ności wydawanego leku recepturowego z receptą. 
Prawidłowe wykonanie leku miała nadzorować 
Obwiniona. Ponadto przepis § 6 rozporządzenia 
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H w sprawie podstawowych warunków prowadzenia 
apteki wymaga aby lek recepturowy sporządzano 
na podstawie recepty lekarskiej, co w ocenie sądu 
również oznacza zgodność leku z receptą, a nie 
tylko formalne istnienie recepty na podstawie któ-
rej wydany ma zostać lek. Odmienna interpretacja 
prowadziłaby do absurdalnego wniosku, że jaka-
kolwiek recepta na lek złożony wystarcza dla spo-
rządzenia także innego leku.

Nie ulega wątpliwości, że lek został sporzą-
dzony niewłaściwie, a w ocenie Sądu winę za 
taki stan należy przypisać Obwinionej, która 
powinna dokładnie pouczyć o procedurze wy-
konania leku oraz sprawdzić prawidłowość jego 
wykonania, jeśli nie była bezpośrednio obecna 
przy sporządzeniu leku przez technika stażystę.

Jakkolwiek Sąd ma na względzie przyczy-
nę, dla której Obwiniona wyszła z receptury, 
to jednak Obwiniona dysponowała różnymi 
możliwościami chociaż cząstkowego zweryfi-
kowania czynności technika stażysty - poprzez 
sprawdzenie ilości substancji pozostałych po 
sporządzeniu leku poprzez szczegółowe rozpy-
tanie, poprzez sprawdzenie wyglądu leku. 

Sąd aptekarski powinien brać pod uwagę za-
równo okoliczności świadczące na korzyść Ob-
winionej jak i na jej niekorzyść. Niewątpliwie 
na korzyść Obwinionej świadczy fakt, że wyszła 
ona z receptury z powodów ważnych - konieczny 
był jej kontakt z pacjentem w izbie ekspedycyj-
nej. Na korzyść Obwinionej świadczy także jej 
postawa w postępowaniu, wyrażająca się w wy-
czerpującym przytoczeniu okoliczności sprawy. 
Ponadto, co podkreślił obrońca Obwinionej, po-
stawa personelu apteki po całym zdarzeniu była 
godna aprobaty. Jednakże faktycznie lek został 
sporządzony bez najważniejszego składnika - 
bez substancji czynnej, a substancja znieczula-
jąca była nienależycie roztarta. Są to poważne 
wady leku recepturowego i niedopuszczalne jest 
w ocenie sądu, aby lek sporządzony z tak wadli-
wie został z apteki wydany pacjentowi. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności 
Sąd aptekarski wymierzył Obwinionej karę 
upomnienia, a więc najłagodniejszą możliwą 
karę. Jednocześnie Sąd zaznacza, że obowiązu-
jące przepisu rozporządzenia w sprawie postę-
powań w sprawach odpowiedzialności zawo-
dowej farmaceutów nie dają podstawy do od-
stąpienia od wymierzenia kary. Obwiniona jest 
osobą młodą i w ocenie Sądu kara ta ma przede 
wszystkim funkcję wychowawczą. Wykonywa-

nie zawodu farmaceuty wiąże się bowiem z ko-
niecznością zachowania szczególnej rozwagi, 
ostrożności i skrupulatności. 

O kosztach postępowania Sąd orzekł na mocy 
art. 56 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania 
w sprawach odpowiedzialności zawodowej far-
maceutów (Dz. U. Nr 65, poz. 612) obciążając 
nimi obwinioną. Szczegółowa wysokość kosztów 
zostanie na podstawie § 55 rozporządzenia okre-
ślona w osobnym zarządzeniu wydanym przez 
Przewodniczącą Sądu, z uwagi na konieczność 
dokładnego wyliczenia kosztów wysyłki zawia-
domień oraz dojazdu członków Sądu i Rzecznika.  

Sprawa ASFF S - 14/08

ORZECZENIE

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach w 
składzie następującym … po rozpoznaniu w dniu 
4 grudnia 2008 r. w Katowicach na rozprawie przy 
udziale Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej sprawy przeciwko farmaceucie … 
obwinionemu o to, że uporczywie uchylał się 
od płacenia składek członkowskich w okresie 
…, co stanowi naruszenie art. 23 ust. 1 oraz 
art. 23a i art. 24 Kodeksu Etyki Aptekarza RP .

orzeka:
1. uznaje obwinionego mgr farm. … za win-

nego zarzucanego mu czynu, to jest winne-
go uporczywego uchylania się od płacenia 
składek członkowskich w okresie od stycz-
nia 2003 roku do grudnia 2007 roku czyli 
naruszenia art. 23 ust. � oraz art. 23a i art. 
24 Kodeksu Etyki Aptekarza RP i za to z 
mocy art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 
kwietnia �99� r. o izbach aptekarskich wy-
mierza mu karę upomnienia,

2. obciąża obwinionego kosztami postępowa-
nia w sprawie, w kwocie 95,94 złotych
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UZASADNIENIE
W dniu 12 listopada 2008 roku do Okręgo-

wego Sądu Aptekarskiego w Katowicach wpły-
nął wniosek Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej o ukaranie mgr farm. …, obwinione-
go o to, że uporczywie uchylał się od płacenia 
składek członkowskich w okresie …, co stano-
wi naruszenie art. 23 ust. � oraz art. 23a i art. 24 
Kodeksu Etyki Aptekarza RP.  

W toku postępowania Okręgowy Sąd 
Aptekarski ustalił następujący stan faktyczny: 

W dniu 5 sierpnia 2008 roku Śląska Izba Ap-
tekarska wystawiła administracyjny tytuł wy-
konawczy nr 10/2008 przeciwko mgr farm. …, 
na podstawie art. 66 ustawy z dnia 19 kwietnia 
2001 roku o izbach aptekarskich oraz w wyko-
naniu uchwały Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
nr U-RSIA-018-V-2008 z dnia 4 marca 2008 
roku. Tytuł wykonawczy opiewał na łączną 
kwotę … złotych. W tej sytuacji Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Ap-
tekarskiej w Katowicach wszczął postępowanie 
wyjaśniające i przedstawił zarzuty mgr farm. 
…. W toku postępowania Rzecznik wysłuchał 
także wyjaśnień mgr farm. …, który zaznaczył, 
że sytuacja dla niego jest niezręczna, gdyż znaj-
duje się w trudnej sytuacji finansowej. Ta sy-
tuacja finansowa jest spowodowana współpracą 
hurtownią …, która nie uwzględniła w swoich 
działaniach zmian i aktualnej sytuacji na rynku. 
Doprowadziło to do utraty płynności finanso-
wej i na dzień składania wyjaśnień Obwiniony 
był zadłużony w ZUS i US, toczyły się także 
spawy sądowe z jego udziałem. Apteka w … 
prowadzona przez Obwinionego uległa likwi-
dacji, Obwiniony wraz z żoną zdecydował się 
prowadzić aptekę w …, we własnym budynku. 
Obwiniony zaznaczył, że bezwzględna polity-
ka finansowa … doprowadziła Obwinionego 
do powstania problemów finansowych, gdyż … 
był nastawiony wyłącznie na odzyskanie swo-
ich należności i nie uwzględniał w swoich dzia-
łaniach kontynuacji działalności przez aptekę. 
Obwiniony zaznaczył, że stara się o wydanie 
postanowienia w przedmiocie upadłości z opcją 
układu, co spowoduje zaprzestanie naliczania 
odsetek oraz umożliwi spłatę długu. Jedno-
cześnie Obwiniony zobowiązał się, że bieżące 
składki począwszy od miesiąca października 
2008 roku będzie regulować. 

Postanowieniem z dnia 27 października 
2008 roku Rzecznik zamknął postępowanie 
wyjaśniające oraz doręczył je mgr farm. ….

Kierując wniosek o ukaranie Rzecznik kie-
rował się faktem, że począwszy od miesiąca … 
mgr farm. … zaniechał opłacania należnych 
składek członkowskich. We wniosku z dnia 12 
listopada 2008 roku Rzecznik podkreślił, że 
uporczywe uchylanie się od płacenia składek 
członkowskich jest zaprzeczeniem obowiązku 
solidarnego wspierania działalności samorządu. 
Jest także zaprzeczeniem zasady lojalności, ko-
leżeństwa i solidarności, o której mowa w art. 
24 Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Uchylanie się 
od płacenia składek członkowskich jest wyraź-
nym lekceważeniem uchwał organów samorzą-
du zawodowego ustalającej wysokość należnej 
składki członkowskiej, a tym samych osoba 
uchylająca się od płacenia składek narusza art. 
23a Kodeksu Etyki Aptekarza RP, zgodnie z 
którym Aptekarz jest obowiązany do przestrze-
gania uchwał podjętych przez uprawnione orga-
ny samorządu aptekarskiego.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na pod-
stawie dowodów zgromadzonych w postępo-
waniu wyjaśniającym i przeprowadzonych w 
sprawie przed Sądem.

W toku postępowania przed Okręgowym 
Sądem Aptekarskim Obwiniony nie stawiła się, 
jednakże przesłał na piśmie swoje stanowisko, 
w którym poinformował, że w dniu 25 listopada 
2008 roku otrzymał pismo informujące o rozpo-
częciu postępowania układowego, co umożliwi 
ustabilizowanie jego sytuacji ekonomicznej. 
Jednocześnie zaznaczył, że nieopłacanie skła-
dek nie było wynikiem braku chęci płacenia ale 
było wynikiem bezradności w podejmowaniu 
swobodnie decyzji w wyniku zaistniałych prob-
lemów i zwrócił się o rozważenie redukcji dłu-
gu w całości lub w części. Ponadto przesłał do-
wody uiszczenia bieżących składek za miesiące 
październik, listopad i grudzień 2008 roku. Na-
leżności te zostały zapłacone w Urzędzie Pocz-
towym w ... w dniu 4 grudnia 2008 roku. 

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach 
uznał mgr farm. … za winnego zarzucanego mu 
czynu, czyli uchylania się od płacenia składek 
członkowskich w okresie …. 

Nie budzi wątpliwości, że we wskazanym 
w tytule wykonawczym okresie mgr farm. … 
uporczywie uchylał się od płacenia składek 
członkowskich. 
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H Sąd podkreśla, że uchwałą z dnia 4 marca 
2008 roku nr U-RSIA-018-V-2008 Rada Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej uchwaliła, aby w stosun-
ku do osób, które nie zareagowały na wezwania 
do opłacania zaległych składek członkowskich 
wystąpić o ściągnięcie składek w trybie postępo-
wania egzekucyjnego w administracji. Ponadto 
Rada postanowiła informować Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej o osobach, które zale-
gają z zapłatą składek za okres dłuższy niż rok.

Sądowi wiadomo z urzędu, że czynności po-
legające na wystawieniu tytułu wykonawczego 
poprzedzane są w Śląskiej Izbie Aptekarskiej 
w każdym przypadku licznymi telefonami, pis-
mami ponaglającymi, prośbami o regulowanie 
zaległych składek ratalnie. Wystawienie tytułu 
wykonawczego przeciwko członkowi Śląskiej 
Izby Aptekarskiej jest ostatecznością. 

W ocenie Sądu zaleganie z płaceniem skła-
dem członkowskich przez okres dłuższy niż rok 
jest rażącym naruszeniem obowiązków członka 
samorządu aptekarskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 
2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach 
aptekarskich, wpisowi na listę członków okrę-
gowej izby aptekarskiej podlegają wszystkie 
osoby wykonujące zawód farmaceuty na tere-
nie danej izby. Przynależność do samorządu jest 
obowiązkowa dla osób wykonujących zawód 
farmaceuty. Samorząd aptekarski wypełnia sze-
reg swoich obowiązków w stosunku do swoich 
członków, w szczególności prowadzi rejestr far-
maceutów, prowadzi szeroką działalność infor-
macyjną, organizuje szkolenia. Jest oczywiste, 
że wszystkie te działania wymagają środków. 
Ponieważ finansowanie samorządu oparte jest 
przede wszystkim na składkach członkowskich, 
obowiązek systematycznego płacenia składek 
obciąża wszystkich członków danej Izby.  

Zgodnie z art. 23a Kodeksu Etyki Aptekarza 
RP, Aptekarz jest obowiązany do przestrzega-
nia uchwał podjętych przez uprawnione orga-
ny samorządu aptekarskiego. Dotyczy to także 
uchwał w sprawie określenia wysokości składek 
członkowskich, a więc uchwały Okręgowego 
Zjazdu Delegatów Nr 5/2000 VIII Okręgowego 
Zjazdu Aptekarzy z dnia 17 listopada 2000 w 
sprawie ustalenia wysokości składek członkow-
skich oraz Uchwały Nr 7/2002 X Okręgowego 
Zjazdu Aptekarzy w sprawie ustalenia wysoko-
ści składek członkowskich z dnia 22 listopada 
2002 roku, a także obowiązującej od 1 stycznia 
2006 roku uchwały Nr 26-IV-2005 Okręgowej 

Rady Aptekarskiej w Katowicach z dnia 8 listo-
pada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości 
składek członkowskich w Okręgowej Izbie Ap-
tekarskiej w Katowicach. 

W ocenie Sądu słuszne jest stanowisko 
Rzecznika, że uporczywe uchylanie się od pła-
cenia składek jest działaniem godzącym w inte-
resy samorządu aptekarskiego, a także jest dzia-
łaniem naruszającym interesy tych członków 
samorządu, którzy składki płacą, często także 
znajdując się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Tym samym osoba uporczywie uchylająca się 
od płacenia składek narusza zasadę lojalności, 
koleżeństwa i solidarności, o której mowa w 
art. 24 Kodeksu Etyki Aptekarza RP.

Obwiniony, powinien był zawczasu starać 
się wygospodarować środki na bieżące opłacanie 
składek lub na spłatę zaległej składki w ratach. 
Sąd podkreśla, że również bieżące składki za mie-
siąc październik 2008, listopad 2008 i grudzień 
2008 Obwiniony, wbrew wcześniejszym zapo-
wiedziom, uregulował dopiero w dniu 4 grudnia 
2008 roku, a więc w dniu posiedzenia Sądu. 

Trudna i skomplikowana sytuacja ekono-
miczna Obwinionego nie może w ocenie Okrę-
gowego Sądu Aptekarskiego uzasadniać uchy-
lania się od płacenia składek członkowskich. 
Okręgowy Sąd Aptekarski podkreśla, że kryzys 
na rynku aptek dotknął w niemal równym stop-
niu wszystkich członków samorządu i osoby 
prowadzące apteki. Dlatego też wyjaśnienia 
Obwinionego nie mogły przesądzić o uznaniu 
jego niewinności.

Mając na uwadze powyższe Okręgowy Sąd 
Aptekarski uznał obwinionego mgr farm. … za 
winnego popełnienia zarzucanego mu przewinie-
nia zawodowego i za to z mocy art. 46 ust. 1 pkt 
� ustawy z dnia �9 kwietnia �99� r. o izbach ap-
tekarskich wymierzył mu karę upomnienia. Kara 
ta w ocenie Sądu odzwierciedla długotrwałość za-
legania z opłacaniem składek, ale także poprawną 
postawę Obwinionego w toku postępowania. 

O kosztach postępowania Sąd orzekł na 
mocy art. 56 § 1 rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postę-
powania w sprawach odpowiedzialności zawo-
dowej farmaceutów (Dz. U. Nr 65, poz. 612) 
obciążając nimi obwinionego. Na łączne koszty 
postępowania złożyły się wydatki na wysyłkę 
korespondencji w postępowaniu wyjaśniającym 
oraz sądowym, koszt dojazdu Rzecznika oraz 
członków składu orzekającego Sądu.  
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Ubezpieczanie się polega na kupowaniu 
pewności, że nawet, jeśli spotka nas coś złego, 
jest ktoś, na kogo pomoc będzie można liczyć.

Pewność ta nabiera szczególnego znacze-
nia w takich sytuacjach życiowych jak: cho-
roba, leczenie szpitalne, nieszczęśliwe wypad-
ki, niezdolność do pracy lub śmierć bliskich. 

Ubezpieczenie życia daje poczucie bezpie-
czeństwa, spokój ducha, wiarę, że w razie na-
szej śmierci najbliżsi nie znajdą się w trudnej 
sytuacji materialnej. Przyznane świadczenie 
pozwoli na spłatę pożyczek i kredytów oraz 
na zapłatę podatku od przejmowanego spadku. 
Wypłacona kwota może pomóc w zapewnieniu 
niezależności finansowej.

Zakres posiadanego ubezpieczenia moż-
na poszerzyć dzięki dostępowi do szerokiej 
oferty tzw. umów ubezpieczeń dodatkowych. 
Stanowią one zabezpieczenie przed szeregiem 
ryzyk dodatkowych oraz dają poczucie bezpie-
czeństwa i finansowe wsparcie w razie nieprze-
widzianych zdarzeń losowych, skutkujących 
kalectwem czy też czasową lub całkowitą nie-
zdolnością do pracy oraz pobytem w szpitalu.

Mamy dla Państwa nowatorskie rozwiązanie 
dotyczące pobytu w szpitalu i wystąpienia określo-
nego zdarzenia związanego z naszym zdrowiem.

Jest ono doskonałym rozwiązaniem na 
wypadek wystąpienia określonego zdarze-
nia ubezpieczeniowego, mającego odzwier-
ciedlenie w 1850 jednostkach chorobowych !

Oznacza to, iż wybierając jeden 
z czterech dostępnych wariantów ubezpieczenia  

zapewniamy sobie wypłatę świadczenia na wy-
padek wystąpienia konkretnej jednostki cho-
robowej. Co ciekawe, Towarzystwo wypłaci 
nam świadczenie niezależnie, czy skorzysta-
my z państwowej czy też prywatnej służby 
zdrowia. Sytuację w naszej służbie zdrowia 
znamy, więc takie  ubezpieczenie będzie sta-
nowić wsparcie finansowe w sytuacji konkret-
nego leczenia - zastrzyk gotówki, który może 
zrekompensować dochody utracone podczas 
przebywania na zwolnieniu lekarskim, wy-
datki poniesione na leczenie, a także zapew-
nić środki na dalsze leczenie i rehabilitację.

Gwarantem wypłaty jest również każ-
dy inny pobyt w szpitalu, niezależnie od 
powodu, jeśli trwał co najmniej 6 dni. 

Ponadto mamy możliwość uzyskiwania 
świadczeń wielokrotnie (w ramach określo-
nego rocznego limitu), co również jest  moc-
nym argumentem.

Ubezpieczenie zawiera około 1 850 różnych 
powodów hospitalizacji - od stosunkowo bła-
hych (tj. zapalenie oskrzeli czy przerost migdał-
ków), po bardzo poważne (nowotwory, niewy-
dolności narządów wymagające przeszczepu), 
zgodnie z wykazem postępowań medycznych 
określonym w warunkach ubezpieczenia.

Poniżej przestawiamy przykładowe wy-
sokości świadczeń w zależności od wybranej 
wersji ubezpieczenia i powodu hospitalizacji:

Jolanta  i  Sebas t ian  S ienk iewicz
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H Powód pobytu w szpitalu I wersja II wersja III wersja IV wersja 

Zapalenie oskrzeli leczone zachowawczo 1 320 zł 2 640 zł 4 000 zł 4 000 zł 
Uraz stawu kolanowego leczony protezoplastyką 6 072 zł 12 144 zł 18 400 zł 18 400 zł 
Nowotwór złośliwy krtani leczony operacyjnie 4 569 zł 9 136 zł 13 842 zł 13 842 zł 
Niewydolność serca leczona przeszczepem 16 500 zł 33 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 
Poród fizjologiczny - - - 1 000 zł 
Dolegliwości bólowe w klatce piersiowej 
w trakcie diagnostyki 495 zł 990 zł 1 500 zł 1 500 zł

Żylaki kończyny dolnej leczone operacyjnie 909 zł 1 818 zł 2 754 zł 2 754 zł
Choroba niedokrwienna serca leczona 
zachowawczo 825 zł  1650 zł 2 500 zł 2 500 zł

Niewydolność serca leczona przeszczepem serca 16 500 zł 33 000 zł 55 000 zł 55 000 zł
Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy 
leczone zachowawczo z wykonaniem endoskopii 479 zł 957 zł 1 450 zł 1 450 zł

Choroba wrzodowa żołądka leczona operacyjnie 1 997 zł 3 993 zł 6  050 zł 6 050 zł
Zapalenie wyrostka robaczkowego leczone
operacyjnie 713 zł 1 426 zł 2 160 zł 2 160 zł

Ostre zapalenie trzustki leczone zachowawczo 1 558 zł 3 115 zł 4 720 zł 4 720 zł
Nowotwór wątroby leczony operacyjnie z po 
wikłanym przebiegiem leczenia 7 022 zł 14 045 zł 21 280 zł 21 280 zł

Złamanie kości z przemieszczeniem obu kończyn 
dolnych leczone operacyjnie 7 260 zł 14 520 zł 22 000 zł 22 000 zł

Uraz odcinka szyjnego kręgosłupa leczony 
zachowawczo 1 551 zł 3 102 zł 4 700 zł 4 700 zł

Urazowe uszkodzenie struktur stawu kolanowego 
leczone protezoplastyką całkowitą 6 072 zł 12 144 zł 18 400 zł 18 400 zł

Choroba Parkinsona lub zespół parkinsonowski 
stwierdzone po raz pierwszy w trakcie leczenia 
szpitalnego

2 145 zł 4 290 zł 6 500 zł 6 500 zł

Przerost migdałków podniebiennych i/lub 
migdałka gardłowego leczony operacyjnie 578 zł 1 155 zł 1 750 zł 1 750 zł

Zapalenie  ucha środkowego leczone 
zachowawczo 772 zł 1 544 zł 2 430 zł 2 430 zł

Choroba gardła lub krtani leczona zachowawczo 462 zł 924 zł 1 400 zł 1 400 zł
Zapalenie oskrzeli leczone zachowawczo 1 320 zł 2 640 zł 4 000 zł 4 000 zł

Jak wynika z raportu Centrum Analiz z 2005r. 
nie dofinansowanie jest drugim obok niewydol-
ności organizacyjnej czynnikiem niesprawności 
systemu ochrony zdrowia w Polsce. Coraz bar-
dziej widoczne i narastające problemy związane 
z dostępem do usług medycznych, w publicz-
nych szpitalach i przychodniach, skłaniają nas 
do poszukiwania nowych form zabezpiecze-
nia potrzeb zdrowotnych na wypadek choroby. 

Dlatego może warto pomyśleć o dodatkowym 
ubezpieczeniu zdrowia, abyśmy w chwili pojawie-
nia się choroby mieli wybór jej leczenia w sposób 
efektywny, na który będziemy mieli jakiś wpływ ? 

Jolanta Sienkiewicz
Specjalista ds., finansów i inwestycji
tel.: 0505 796 775 
e-mail: jolanta.sienkiewicz@konzeption.pl

Informujemy, iż od dnia 01 września 2009r. zmieniamy siedzibę naszego biura.

Nowa lokalizacja: ul. Rynek 18, 43-190 Mikołów
Numery telefonu oraz adresy e-mailowe pozostają bez zmian.
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ści, które zapewniły apteki dzielące opakowania, zabiera 
aptekom refundację).

Niestety wyjaśniony problem w Śląskim OW NFZ 
nasuwa kolejne obawy i nie uwzględnia kilku odmien-
nych sytuacji, a mianowicie:

1 - wydawania przepisanej ilości leków refundowa-
nych jako części większych opakowań, co zdecydowanie 
zapewnia oszczędności, np. wydanie zamiast pełnego 
opakowania Tramalu retard w ilości 10 czy 30 kapsułek, 
części opakowania 50-cio kapsułkowego.

2 - wydania inwalidzie wojennemu zamiast pełnego 
mniejszego opakowania części opakowania większego 
w identycznej ilości (kwestionowane przez Kujawsko - 
Pomorski OW NFZ, który na każdej takiej zamianie zy-
skał, a mimo to odebrał aptece refundacje);

3 - możliwości wydania jak najbardziej zbliżonej ilo-
ści leku wypisanego przez lekarza, np. 1,5 opakowania 
lub równoważnej ilości leku jako fragmentu opakowania 
większego.

Zdroworozsądkowe podejście do tego problemu mo-
głoby zapewnić zarówno pacjentom jak i NFZ oszczęd-
ności, jednak należałoby udoskonalić rozporządzenie 
w tym zakresie.

Należałoby także zabronić NFZtowi odbierania re-
fundacji, gdy nie ponosi żadnej szkody, a nawet zyskuje 
zmniejszenie refundacji dzięki oszczędnemu podejściu 
apteki.

Poza wyjaśnieniem problemu warto wprowadzić 
modyfikację rozporządzenia w poniżej proponowanym 
zakresie:

§ 18. 1. Refundowane leki i wyroby medyczne 
wydaje się: 

1) w pełnych opakowaniach; 
2) w ilości maksymalnie zbliżonej, jednak mniejszej 

nie większej niż ilość określona przez osobę wystawia-
jącą receptę. 

2. Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwaranto-
wanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma 
lek w odpowiednio oznakowanym opakowaniu własnym 
apteki określonym w odrębnych przepisach, osoba wy-
dająca antybiotyk lub lek przepisany w postaciach paren-
teralnych dzieli ilość leku zawartą w opakowaniu, aby 
maksymalnie zbliżyć ją do ilości określonej przez osobę 
wystawiającą receptę; dzieleniu nie podlegają opakowa-
nia bezpośrednie. 

3. Apteka podobnie jak w pkt. 2. może podzielić opa-
kowanie innego leku refundowanego lub wydać określoną 
ilość leku wykorzystując i dzieląc opakowania większe.

4. Bezpłatna realizacja recept dla osób uprzywilejo-
wanych z art. 46. ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych może 
także polegać na dzieleniu opakowań większych.

Mam nadzieję, że przedstawiony problem zainteresuje 
Pana i zostanie rozwiązany nie tylko z uwagi na koniecz-
ność jego wyjaśnienia ale w szczególności na możliwość 
zapewnienia oszczędności w kieszeni pacjenta i NFZ.

Warto także doprowadzić do zwrotu apteko refun-
dacji, które zapewniając NFZtowi oszczędności zostały 
przez NFZ pokrzywdzone.

Z uszanowaniem
Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula

Nasz znak: SIAKat-0107-2009    
Katowice 2009-05-05

Sz. P. Podsekretarz Stanu 
Ministerstwa Zdrowia
Marek Twardowski

Szanowny Panie Ministrze,
Proszę o doprowadzenie do jednakowego i uczci-

wego traktowania aptek przez wszystkie oddziały NFZ 
w zakresie dzielenia opakowań leków refundowanych.

Apteki zapewniając pacjentom możliwość zaoszczę-
dzenia wydatków na leki dzielą opakowania leków refun-
dowanych, co jeszcze dodatkowo generuje oszczędności 
dla NFZ. Tymczasem poszczególne oddziały NFZ różnie 
podchodzą do tego problemu. Niektóre oddziały akcep-
tują dzielenie opakowań (Śląski OW NFZ - w myśl opinii 
prawnej Centrali NFZ – w załączeniu), gdy tymczasem 
inne wykorzystują sytuację do odbierania aptekom na-
leżnej refundacji.

Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich w za-
kresie dzielenia opakowań mówi:

§ 18. 1. Refundowane leki i wyroby medyczne wydaje się: 
1) w pełnych opakowaniach; 
2) w ilości maksymalnie zbliżonej, jednak mniejszej 

niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę. 
2. Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwaranto-

wanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma 
lek w odpowiednio oznakowanym opakowaniu własnym 
apteki określonym w odrębnych przepisach, osoba wy-
dająca antybiotyk lub lek przepisany w postaciach paren-
teralnych dzieli ilość leku zawartą w opakowaniu, aby 
maksymalnie zbliżyć ją do ilości określonej przez osobę 
wystawiającą receptę; dzieleniu nie podlegają opakowa-
nia bezpośrednie. 

W związku z powyższym należy bezwzględnie wy-
jaśnić, czy pomimo zapisu, że leki refundowane (poza § 
18.2.) wydaje się w pełnych opakowaniach, apteka może 
opakowanie podzielić nie narażając się na restrykcje ze 
strony NFZ, lub inaczej, czy NFZ ma prawo wykorzy-
stywać ten zapis do odbierania aptekom refundacji, gdy 
generowane są oszczędności zarówno dla pacjenta jak 
i NFZ, a z pewnością NFZ nie ponosi żadnych strat.

Śląski OW NFZ (zgodnie z załączoną opinią praw-
ną Centrali NFZ) honoruje dzielenie opakowań, gdy 
tymczasem niektóre oddziały NFZ zmuszają apteki do 
zwracania refundacji przy takim samym postępowaniu 
(Podlaski OW NFZ pomimo zdecydowanych oszczędno-
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Warszawa 2009-06-08

Pan dr n. farm. Stanisław Piechula
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2009r. znak: 
SIAKat-0107-2009 dziękuję za nadesłane postulaty od-
nośnie dokonania zmian w obowiązującym prawie.

Jednocześnie pragnę zauważyć, iż rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie recept 
lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 z późn. zm.) przewidu-
je możliwość dzielenia ilości leku zawartej w opakowa-
niu przez osobę wydającą jedynie wobec antybiotyków 
lub leków przepisanych w postaciach parenteralnych, 
pod warunkiem iż nie przyczyni się to do zmiany gwa-
rantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent 
otrzyma lek w odpowiednio oznakowanym opakowaniu 
własnym apteki określonym w odrębnych przepisach, co 
zostało bardzo przejrzyście przedstawione w § 18 ust. 2 
tego rozporządzenia.

W przedmiotowym przypadku wyłączona jest jaka-
kolwiek wykładnia rozszerzająca, jako że wyjątków od 
reguły nie można interpretować rozszerzająco, zgodnie 
z ustalonym poglądem doktryny i orzecznictwa w tym 
zakresie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w uchwale 
Sądu Najwyższego z dnia 11.6.1996 III CZP 52/96 „we-
dług utrwalonych w orzecznictwie zasad interpretacji 
przepisów prawa podstawowe znaczenie ma wykładnia 
językowa, a dopiero wtedy, gdy ta zawodzi, prowadząc 
do wyników nie dających się pogodzić Z racjonalnym 
działaniem ustawodawcy i celem, jaki ma realizować 
dana norma, sięga się do dyrektyw wykładni systemowej 
i funkcjonalnej. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (por. orze-
czenia: z dnia 28 maja 1986 r. U 1/86 i z dnia 5 listopa-
da 1986 r. U 5/86 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
22 października 1992 r. III CRN 50/92 - OSNCP 1993, 
z. 10, poz. 181, które zgodnie stwierdzają, że w drodze 
„wykładni nie można uzupełniać ustawodawcy”, a pod-
stawy do ustalenia praw i obowiązków powinny wprost 
wynikać z ustawy.

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia

Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

Nasz znak: SIAKat-0113-2009    
Katowice 2009-05-14

Sz.Pan Jacek Paszkiewicz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie
Zwracam uwagę na niezgodność wydanego przez 

Pana Zarządzenie Nr 23/2009/DSOZ Prezesa Narodowe-
go Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie 
planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowa-
nia kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli, z rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 17 maja 2007r. 
w sprawie recept lekarskich, które bardzo dokładnie pre-
cyzuje zakres i miejsce kontroli recept rozdzielając je po-
między osoby wystawiające a realizujące recepty:

§ 26. 1. Kontrola wystawiania recept na refundo-
wane leki i wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę 
prawidłowości działań osób wystawiających recepty, a w 
szczególności: 
1) zgodność danych umieszczonych na receptach z pro-
wadzoną dokumentacją medyczną; 
2) prawidłowość i zasadność wystawienia recepty. 
2. Kontrola realizacji recept na refundowane leki i wy-
roby medyczne obejmuje badanie prawidłowości działań 
osób wydających leki, w tym: 
1) prawidłowość zrealizowania i otaksowania recept; 
2) prawidłowość ilości wydawanych leków i wyrobów 
medycznych, w tym również wielkości wydawanych 
opakowań; 
3) przestrzeganie terminów realizacji recept. 

Zgodnie z rozporządzeniem prawidłowość wysta-
wiania recept ma się odbywać tam, gdzie recepty są 
wystawiane, a nie w miejscu ich realizacji, co rozpo-
rządzenie bardzo dokładnie precyzuje i rozdziela.

Zarządzenie Pana Prezesa natomiast, wbrew roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia, przenosi określony 
w rozporządzeniu zakres i miejsce kontroli wystawia-
nia recept do aptek, czyli do miejsca ich realizacji.

Z uwagi na powyższe zwracam uwagę, że Zarzą-
dzenie to jest niezgodne z rozporządzeniem i wnio-
skuję o jego dostosowanie do obowiązującego prawa 
poprzez takie rozdzielenie miejsca i zakresu kontroli 
recept, jakie wskazuje rozporządzenie.

Wskazując szczegółowo, w §3 Zarządzenia Pana 
Prezesa, do kontroli realizacji recept w aptekach wpro-
wadzono kontrolę prawidłowości wystawiania recept, 
na co apteki nie mają żadnego wpływu. Kontrole pra-
widłowości wystawiania recept i ewentualne roszczenia 
należy skierować tam gdzie recepty są wystawiane, jak 
wskazuje rozporządzenie Ministra Zdrowia.

W §3. punkt 3. Zarządzenia Pana Prezesa podpunk-
ty: 1), 2), 3) jednoznacznie dotyczą kontroli prawidłowo-
ści wystawienia recepty i jednoznacznie podlegają pod 
§26.1.2. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
recept lekarskich, który wskazuje, że ma to być kontrola 
wystawiania, a nie realizacji recept.
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§ 3. Zarządzenie Nr 23/2009/DSOZ Prezesa NFZ:
3. Przedmiotem kontroli w aptekach jest w szcze-
gólności: 
1) spełnianie przez recepty przyjęte do realizacji wymo-
gów formalnych, stanowiących podstawę wydania leków 
refundowanych, w tym sprawdzenie prawidłowości uży-
tych druków recept, prawidłowości użytych pieczęci  na-
główkowych i lekarskich;
2) czytelność danych na recepcie i prawidłowość doko-
nanych adnotacji uzupełniających;
3) kompletność i poprawność danych niezbędnych 
do wystawienia recepty;

Zarządzenie to powinno także zawierać zapisy o ko-
nieczności wystąpienia NFZ do sądu w celu udowod-
nienia swoich racji i odebrania aptece kwestionowanej 
kwoty refundacji, gdy apteka nie zgadza się z wynikami 
kontroli NFZ, a nie pozwalać na samowolne odbieranie 
aptekom kwestionowanych kwot z bieżących refundacji, 
na co zresztą dokładnie wskazuje załączona korespon-
dencja w tej sprawie z SOW NFZ.

Z uszanowaniem
Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula

********************************

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Warszawa, dnia 26.05.2009
Pan Stanisław Piechula
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2009 roku, 
znak: j.w. , w sprawie zarzutu niezgodności Zarządzenia 
Nr 23/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia z dnia 13 maja 2009r. w sprawie planowania, przy-
gotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego 
oraz realizacji wyników kontroli, z rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie recept 
lekarskich (Dz. U. z 2007, Nr 97, poz. 646, z późn. zm.), 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Podstawą prawną upoważniającą Prezesa Narodowego 
Funduszu do podjęcia działań mających na celu wydanie 
zarządzenia jest przepis rangi ustawowej, który upoważ-
nia organ do uregulowania określonego zakresu spraw.

Na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku, akty prawa 
wewnętrznego muszą mieć podstawę prawną.

Odnośnie wyżej wymienionego zarządzenia są to 
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - powoła-
nej dalej jako ustawa o świadczeniach zdrowotnych.

Ponadto należy wskazać, iż w przypadku aktów o cha-
rakterze wewnętrznym, a takimi są zarządzenia, muszą one 
być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, co 
zostało jednoznacznie wyrażone w art. 93 Konstytucji RP. 
Podlegają one zarówno kontroli konstytucyjnej (jak inne 
akta normatywne), jak również kontroli z punktu widzenia 
ich zgodności z aktami prawa powszechnie obowiązujące-
go. Zgodność z tymi aktami jest warunkiem konstytucyj-
ności zarządzeń jako aktów wewnętrznych.

Niezależnie od wyżej wskazanej zasady konstytu-
cyjnej, zgodnie z dyspozycją zawartą w przepisie usta-
wowym art. 163 ust. 2 ustawy o świadczeniach zdro-
wotnych, Minister Zdrowia bada zarządzenia wydawane 
przez Prezesa Funduszu i stwierdza nieważność zarzą-
dzeń w całości lub w części, w przypadku gdy:
1. naruszają one prawo,
2. prowadzą do niewłaściwego zabezpieczenia świad-

czeń opieki zdrowotnej,
3. prowadzą do niezrównoważenia przychodów i kosz-

tów Funduszu.
Należy podkreślić, że Prezes Funduszu ma ustawo-

wy obowiązek przekazania Ministrowi Zdrowia wyda-
wanych zarządzeń nie później niż w ciągu 3 dni robo-
czych od dnia ich podjęcia.

Przedmiotowe zarządzenie Nr 23/2009/DSOZ zosta-
ło przekazane Ministrowi Zdrowia w ustawowo określo-
nym terminie. Minister Zdrowia bada przekazany akt pra-
wa wewnętrznego i nie potwierdza jego prawidłowości, 
jeżeli nie ma podstaw do jego unieważnienia. W sytuacji 
wystąpienia przesłanek o których mowa w art. 163 ust. 2 
ustawy o świadczeniach zdrowotnych, Minister Zdrowia 
może w części lub w całości stwierdzić, iż zarządzenie 
wydane przez Prezesa Funduszu jest nieważne.

Z całą stanowczością należy podkreślić, iż Minister 
Zdrowia w ramach wykonywania nadzoru nad Fundu-
szem, do chwili obecnej nie stwierdził , iż przedmiotowe 
zarządzenie Nr 23/2009/DSOZ wydane przez Prezesa 
Funduszu jest w części lub w całości nieważne.

Tym samym uznać należy, iż Minister Zdrowia nie 
stwierdził, że zamieszczone przepisy w ww. zarządzeniu 
Prezesa Funduszu są niezgodne:
• po pierwsze z ustawą na podstawie której zostało 

wydane, 
• po drugie z innymi ustawami,
• po trzecie z rozporządzeniami.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
dr n. med. Jacek Paszkiewicz

2009-07-15
Informacja z systemu e-dukacja

Szanowni Państwo, w systemie http://www.e-du-
kacja.pl opublikowano nowe szkolenie „Leki złożone 
w terapii”, za które można uzyskać 2 punkty edukacyjne 
„miękkie”.

Przypominam, iż warunkiem dostępu do szkoleń in-
ternetowych jest:
• bieżące opłacanie składek członkowskich,
• konto e-mailowe w domenie farmaceuta.pl które 

można bezpłanie założyć na stronie www.konta.
farmacja.pl
Szczegóły dostępu do szkoleń w systemie e-duka-

cja można znaleźć na stronie http://www.katowice.oia.
pl/wpisy-act-more-id-1868.html

mgr inż. Lech Wróblewski 
Kierownik Działu Informacji i Szkoleń

www.katowice.oia.pl
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Nasz znak: SIAKat-0119-2009    
Katowice 2009-05-21

Sz. P. Minister Zdrowia
Ewa Kopacz

Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń 
dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego 
w związku z poszerzeniem listy substancji bardzo sil-
nie działających wg. Farmakopei Polskiej VIII i wy-
cofania takich leków z placówek nie zatrudniających 
magistrów farmacji.

Szanowna Pani Minister
Ustawa Prawo farmaceutyczne stanowi: Art. 91. 1. 

Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią prak-
tykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może 
wykonywać w aptece czynności fachowe polegające 
na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem pro-
duktów leczniczych mających w swoim składzie: 1) 
substancje bardzo silnie działające określone w Urzę-
dowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczo-
nych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapis ten wskazuje jednoznaczną interpretację, że 
produkty lecznicze zawierające substancje bardzo silnie 
działające może wydawać wyłącznie magister farmacji.

Obecnie FPVIII znowelizowała listę tych substancji 
a w ślad za tym Wojewódzcy Inspektorzy farmaceutycz-
ni wydali komunikaty (w załączeniu) potwierdzające nie 
tylko na konieczność ich wydzielenia w aptece ale także 
na możliwość ich wydawania wyłącznie przez magistrów 
farmacji, niezależnie od kategorii dostępności.

Z uwagi na powyższe tylko magister farmacji jest 
uprawniony do wydawania także leków OTC, w skład 
których wchodzą substancje bardzo silnie działające.

Z takim brzmieniem ustawy Prawo farmaceutycz-
ne sprzeczne jest rozporządzenie w sprawie kryteriów 
klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być do-
puszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecz-
nego oraz punktach aptecznych.

Rozporządzenie to, niezgodnie z ustawą, dopuszcza 
do sprzedaży pozaaptecznej wszystkie leki OTC, w tym 
także te z substancjami bardzo silnie działającymi.

Proszę o poprawienie w/w rozporządzenia, w którym do 
wszystkich stwierdzeń o dopuszczeniu leków OTC w sprzeda-
ży pozaaptecznej należy dodać „z wyjątkiem tych, które w swo-
im składzie zawierają substancje bardzo silnie działające”.

Do czasu poprawienia rozporządzeń, inspekcje farma-
ceutyczne powinny także zwrócić uwagę wszystkim punk-
tom pozaaptecznej sprzedaży leków, że oferowane tam pre-
paraty OTC zawierające substancje bardzo silnie działające 
mogą być wydawane wyłącznie przez magistra farmacji 
lub powinny zostać wycofane z sprzedaży w tym miejscu.

Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z uszanowaniem
dr n. farm. Stanisław Piechula - Prezes Rady ŚIA

Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Lekowej

Warszawa 2009-06-25

Pan dr n. farm. Stanisław Piechula
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,
W załączeniu przesyłam stanowisko Prezesa Urzę-

du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych w sprawie stosowa-
nia zapisów FP VIII 2008 dotyczących przynależności 
substancji czynnych do wykazu A, B i N. Departament 
Polityki Lekowej i Farmacji uprzejmie informuje, iż ak-
tualnie trwają prace legislacyjne nad ustawą Prawo Far-
maceutyczne oraz nad rozporządzeniami regulującymi 
tematykę obrotu pozaaptecznego. Obecne brzmienie art. 
91 Prawa Farmaceutycznego nie odnosi się do treści far-
makopealnych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż w toku prac 
legislacyjnych będą brane pod uwagę zapisy Farmakopei 
Polskiej VIII (z późn. zmianami).

Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Artur Fałek

Nasz znak: SIAKat-0120-2009    
Katowice 2009-05-24

Sz. P. Podsekretarz Stanu 
Ministerstwa Zdrowia Marek Twardowski

Szanowny Panie Ministrze
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu wliczania do 

kosztu sporządzania leku recepturowego plastikowych form, 
do których wylewa się wykonywane dla pacjenta czopki.

Chciałbym mieć pewność, że NFZ nie będzie kwe-
stionował postępowania aptek.

Rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które 
mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wy-
sokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i receptu-
rowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata 
ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządza-
nia leku recepturowego, określa co może wejść w skład 
kosztu sporządzanego leku.

Do kosztu wliczamy wartość opakowań, jednak nie pu-
dełka do czopków i gałek, które są papierowymi pudełkami.

Obecnie jednak są to już plastikowe formy jednora-
zowe, do których wylewa się czopki i w takiej postaci 
przekazuje pacjentowi.

§ 5. Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego 
obejmuje: 2) wartość opakowań; § 6. 1. Wartość użytych su-
rowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie 
ceny hurtowej. Do wartości opakowania nie wlicza się kosz-
tów etykiet, korków, podkładek, pudełek do czopków i gałek.

Proszę o zajęcie stanowiska, czy te jednorazowe formy 
możemy wliczać do kosztu sporządzania leku recepturowego.

dr n. farm. Stanisław Piechula - Prezes Rady ŚIA
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Minister Zdrowia
Warszawa 2009-06-08

Pan dr n. farm. Stanisław Piechula
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 maja 2009 r. znak: 

SIAKat-0120-2009 informuje, co następuje.
Mając na uwadze § 5 rozporządzenia Ministra Zdro-

wia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wykazu leków, 
które mogą być traktowane jako surowce farmaceutycz-
ne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe 
i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego doty-
czy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu 
sporządzania leku recepturowego (Dz. U. Nr 56, poz. 
34), gdzie jest mowa o tym, iż koszt sporządzenia w ap-
tece leku recepturowego obejmuje m. in. wartość opa-
kowań, należy uznać plastikowe formy jednorazowe za 
opakowanie, o którym mowa w § 5 pkt 2, co tym samym 
umożliwia wliczenie tych form do kosztu sporządzenia 
leku recepturowego.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu - Marek Twardowski

Nasz znak: SIAKat-0124-2009    
Katowice 2009-05-28

Sz. P. Podsekretarz Stanu 
Ministerstwa Zdrowia
Marek Twardowski

Szanowny Panie Ministrze
Przekazał Pan ostatnio informację o pracach nad 

zmianą systemu refundacji i wprowadzeniem znaczących 
zmian, co byłoby bardzo dobrą informacją, jeżeli 
rzeczywiście system ten zostałby uzdrowiony w sposób 
mądry a przede wszystkim usuwający dotychczasowe 
błędy i niedociągnięcia.

Marząc o przejrzystym, jasnym i przystającym do 
rzeczywistości systemie refundacyjnym a także znając 
od strony praktyka jego dotychczasowe mankamenty, 
pozwolę sobie zaproponować kilka zmian a także zwrócić 
uwagę na ważniejsze szczegóły:

1 - system ten powinien zostać logicznie 
i matematycznie uproszczony do takiej wersji, by przede 
wszystkim każdy pacjent rozumiał i mógł obliczyć cenę 
leku i wiedzieć z czego ona wynika, a także by każdy 
mógł łatwo zrozumieć z czego wynikają zmiany cen 
leków przy wprowadzaniu nowych list refundacyjnych. 
Dzisiaj już nawet komicy naśmiewają się w programach 
rozrywkowych z zasady stosowanej przez pacjentów: 
Minister Zdrowia zapowiada obniżki cen leków, więc 
pędźmy czym prędzej do aptek kupować leki droższe!! 

Jak można by ten system bardzo łatwo uprościć 
pisałem Panu w kwietniu, co jeszcze raz w załączniku 
dołączam.

2 - należy wprowadzić zasady, które by zwiększyły 
dostępność leków a przede wszystkim zapewniały 
pacjentom jak największą możliwość realizacji recepty 
a także możliwość obniżania kosztów refundacji. Obecne 
zasady często blokują zdroworozsądkowe sposoby 
realizacji recept w aptece, a mianowicie należałoby 
przemyśleć następujące problemy:

2a - znika w handlu mniejsze opakowanie 
refundowane zamieszczone na listach - apteka powinna 
mieć możliwość wydania opakowania większego gdy 
mniejsze jest niedostępne (na liście figuruje opakowanie 
28 i 30 tabletek, z których opakowanie 28 tabletek jest 
niedostępne);

2b - producent rozmyślnie wprowadza opakowanie 
nieznacznie mniejsze od dostępnych i tańszych 
odpowiedników (w handlu są opakowania po 30 tabletek 
a na liście refundacyjnej jest opakowanie 28 tabletek) by 
zablokować możliwość zamieniania na tańsze odpowiedniki. 
Aż się prosi by zmienić zasadę wydawania odpowiedników 
i ich wydanie uniezależnić od wydania większej ilości 
tabletek, gdy cena większego opakowania odpowiednika 
jest mniejsza lub równa cenie opakowania na listach;

2c - warto umożliwić przeliczanie cen leków 
refundowanych na tabletki, a nie tylko na pełne 
opakowania refundowane i dopuścić ich wydawanie 
także jako części opakowań większych, co może znacznie 
obniżyć refundację NFZtu i obniżyć cenę dla pacjenta;

3 - należy usuwać automatycznie z list leków 
refundowanych opakowania, które przestały być dostępne 
w poprzednim okresie refundacyjnym z jakichkolwiek 
przyczyn;

4 - należy automatycznie obniżać limity 
i ceny urzędowe leków, które od miesięcy, a nawet 
lat zalegają na listach w wysokich cenach, gdy 
tymczasem już dawno zostały wprowadzone na rynek 
w cenach o wiele niższych. Powinna funkcjonować 
zasada możliwości obniżenia przez producenta ceny 
leku refundowanego na rynku, dopiero po oficjalnym 
wystąpieniu do MZ o obniżenie jego ceny urzędowej 
i tylko do takiej wartości jaką zaproponuje. 

Aż się prosi, by zostały wprowadzone stałe ceny 
detaliczne leków, co zmusiłoby producentów do dużo 
wcześniejszego obniżania cen leków i występowania 
o takie obniżanie cen. Dzisiejsza cenowa „wolna 
amerykanka” to zielone światło do wszelkiego rodzaju 
kombinacji cenowych producentów!

Proszę zobaczyć ile leków utrzymywanych jest dzisiaj 
w nierealnie wysokich cenach na listach refundowanych, 
gdy ich producenci już dawno ceny obniżyli (załącznik nr 1). 
NFZ w tych przypadkach refunduje różne ceny w zależności 
jaka wprowadzi do sprzedaży hurtownia lub apteka.

Panie Ministrze ! O zgrozo ! Te leki mają ceny 
zatwierdzone przez Ministerstwo i nadal utrzymywane 
na poziomie nawet ponad 70% wyższym niż ich 
obecne ceny w handlu!

Choć to nie Pana, a wcześniejsza działalność ale 
można by zapytać, kto te leki w takich cenach na listy 
refundowane dopuszczał!

5 - część producentów wprowadza leki na listy 
refundowane w zawyżanych cenach i od razu (często 
w wybranych aptekach) proponuje je w cenach o wiele 
niższych, co także nie powinno być dopuszczalne.
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Ministra Zdrowia, powinno być posiadanie właściwych 
baz danych oraz specjalistów i doradców panujących 
nad systemem refundacji, gdyż wydawanie grubych 
miliardów złotych jest często tak niefrasobliwe 
i niekontrolowane (wolę nie myśleć, że w grę wchodzą 
inne powody), że aż się można tylko dziwić i pytać 
- kto i dlaczego tak łatwo rozdaje a nawet dokłada 
firmom farmaceutycznym pieniądze.

Załączam Panu Ministrowi SZOKUJąCE zesta-
wienie, które powinno przynajmniej wprowadzić Pana 
w osłupienie (załącznik 2). Proszę zauważyć, że Mini-
sterstwo wprowadza na listy refundowane wiele leków 
w cenach wyższych (czyli chce refundować więcej) 
niż ceny tych samych leków na rynku przed wprowa-
dzeniem do refundacji.

Ponadto do przeliczania cen leków z opakowań 
pełnopłatnych funkcjonujących na rynku na refundowane 
nawet nie są brane pod uwagę marże obowiązujące dla 
leków refundowanych, a marże wyższe obowiązujące 
przy lekach pełnopłatnych - proszę sobie przeanalizować 
np. lek Pamidia i skąd wzięto taką cenę urzędową? Komu 
dołożono około 60 zł od każdego opakowania?

Mógłbym na ten temat jeszcze długo dyskutować 
ale przecież wiele pism różnych osób w tym temacie 
już wcześniej trafiło do Ministerstwa, a nawet Premie-
ra, zwracając uwagę na możliwości miliardowych 
oszczędności, jednak nikt nie zainteresował się propo-
nowaną pomocą, a błędy w polityce lekowej są sadzone 
takie, że aż podatnika powinna kieszeń boleć i aż złość 
człowieka ogarnia, gdy wysłuchuje biadolenia NFZtów 
na brakujące pieniądze (często przez Nfztu wyłudzane 
z aptek), gdy tymczasem chyba przez brak właściwej 
wiedzy lub umiejętności tracone są miliardy!

W razie potrzeby zawsze chętnie służę pomocą.

Z uszanowaniem
dr n. farm. Stanisław Piechula - Prezes Rady ŚIA

lekarskich, które bardzo dokładnie precyzuje i rozdziela 
zakres i miejsce kontroli recept pomiędzy osoby wysta-
wiające a realizujące recepty.

Wskazując na powyższą niezgodność zarządzenia 
Prezesa NFZ z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, która 
poza przerzucaniem na apteki zakresu kontroli wysta-
wiania recept, pociąga za sobą także przerzucenie odpo-
wiedzialności finansowej za sposób wystawiania recept, 
wnoszę o stwierdzenie nieważności Zarządzenia Prezesa 
NFZ Nr 23/2009/DSOZ z dnia 13 maja 2009 r. w tym 
zakresie i zobowiązanie Prezesa NFZ do takiej poprawy 
zarządzenia, by kontrole wystawiania i realizacji recept 
były dokładnie tak samo rozdzielone pomiędzy wysta-
wiających a realizujących jak precyzuje to rozporządze-
nie Ministra Zdrowia.

W załączeniu zamieszczam komplet korespondencji 
w tej sprawie.

Z uszanowaniem
Prezes Rady ŚIA dr farm. Stanisław Piechula

********************************

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Warszawa, dnia 0�.09.2009
Pan Stanisław Piechula
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

W odpowiedzi na pismo Pana Prezesa, znak: SIA-
Kat-0128-2009, w sprawie rozbieżności pomiędzy prze-
pisami prawa stosowanymi przez Narodowy Funduszu 
Zdrowia w zakresie przeprowadzanych kontroli aptek 
pod kątem prawidłowości wystawiania recept, uprzejmie 
proszę o przyjęcie następującego stanowiska.

NFZ prezentuje jednolite stanowisko, że realizacja 
przez aptekę recepty na leki refundowane ze środków 
publicznych, zawierającej uchybienia formalne jest naru-
szeniem przez wydającego leki przepisów powszechnie 
obowiązujących, w szczególności rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept 
lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646, z późn. zm.).

Wspomniany akt prawny określa w sposób enumera-
tywny zakres danych, które powinny znaleźć się na recepcie, 
wystawionej przez osobę uprawnioną do wystawiania recept.

W § 3 - 5 rozporządzenia wyszczególniono dane, 
które są niezbędne do wystawienia recepty na leki i wy-
roby medyczne refundowane ze środków publicznych. 
W § 16 powołanego rozporządzenia uregulowane zostały 
sytuacje, w których mimo niewpisania danych niezbęd-
nych do wystawienia recepty lub wpisania ich w sposób 
nieczytelny albo niezgodny z rozporządzeniem, osoba 
wydająca lek może zrealizować receptę. W ściśle wymie-
nionych w tych przepisach przypadkach osoba wydająca 
lek może konwalidować wadliwie wystawioną receptę 
(niezgodnie z przepisami rozporządzenia) poprzez sko-
rygowanie danych na recepcie lub ich dopisanie; może 
również w niektórych przypadkach zmienić dyspozycję 
wystawiającego receptę lub dokonać takiej jej interpre-
tacji, aby możliwa była realizacja recepty pomimo nie-
spełnienia przez nią wymogów formalnych określonych 

Nasz znak: SIAKat-0128-2009    
Katowice 2009-06-03

Sz. P. Minister Zdrowia
Ewa Kopacz

Szanowna Pani Minister,
W związku z zapisami ustawy o świadczeniach opie-

ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
- Art. 163. 2. Minister właściwy do spraw zdrowia bada 
uchwały przyjmowane przez Radę Funduszu oraz decy-
zje podejmowane przez Prezesa Funduszu i stwierdza 
nieważność uchwały lub decyzji, w całości lub w części, 
w przypadku gdy: 1) narusza ona prawo …, wskazuję na 
niezgodność Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 23/2009/DSOZ 
z dnia 13 maja 2009r. w sprawie planowania, przygoto-
wywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz 
realizacji wyników kontroli, z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie recept 
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przepisami rozporządzenia. Przepisy rozporządzenia nie 
czynią dystynkcji uchybień na lekkie i ciężkie, co mogło-
by być wskazówką do oceny skutków wadliwości recept 
zawierających usterki formalnoprawne.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w dyspo-
zycji § 16 ust. 1 rozporządzenia użyto sformułowania 
„osoba wydająca lek może ją [receptę] zrealizować”, co 
zdaniem publicznego płatnika prowadzi do wniosku, że 
pacjent przedstawiający do realizacji w aptece wadliwą 
formalnie receptę, jest osobą nieuprawnioną do otrzy-
mania leku refundowanego ze środków publicznych; 
natomiast aptekarz wydający lek refundowany na pod-
stawie takiej wadliwej recepty narusza ciążące na nim 
obowiązki, wynikające z przepisów rozporządzeń Mi-
nistra Zdrowia. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. 
w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1531) do 
obowiązków aptekarza przed realizacją recepty należy 
m.in. sprawdzenie prawidłowości wystawienia recepty, 
zgodnie z odrębnymi przepisami.

Takie rygorystyczne stanowisko wydaje się przeważać 
w dotychczasowym orzecznictwie sądowym. Przykładem ta-
kiego zapatrywania jest m.in. uzasadnienie do wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 maja 2006 r. (sygn. akt. 
I ACa 1390/05, LEX nr 278407), w którym przyznano NFZ 
prawo do kontroli aptek pod kątem prawidłowej realizacji 
recept podlegających refundacji, a prawidłowa realizacja to 
także sprawdzenie, czy recepta zawiera wszystkie elemen-
ty wymagane przepisami kolejnych rozporządzeń Ministra 
Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Dalej Sąd wywiódł, 
że jeżeli zakwestionowane recepty zawierały braki niepod-
legające konwalidacji, aptekarze winni odmówić wydania 
na ich podstawie leków. Recepty wadliwie zrealizowane nie 
podlegają refundacji. Jeżeli jednak Fundusz zapłacił za leki 
refundowane, to na podstawie art. 410 k.c. w zw. z art. 405 
k.c, przysługiwała mu w stosunku do apteki wierzytelność 
o zwrot nienależnego świadczenia.

W związku z występowaniem wielu wątpliwości do-
tyczących interpretacji przepisów regulujących realizacje 
recept oraz niejednolitym stanowiskiem sądów orzeka-
jących w sprawach zwrotu refundacji za wydane przez 
apteki leki i wyroby medyczne refundowane ze środków 
publicznych, zainicjowano w Ministerstwie Zdrowia 
prace legislacyjne w celu zmiany rozporządzenia o re-
ceptach, tak aby doszło do jednoznacznego przesądzenia 
o konsekwencjach prawnych realizacji przez farmaceutów 
błędnych formalnie recept na refundowane leki i wyroby 
medyczne. Przygotowany projekt nowelizacji przepisów 
poddany zostanie szerokim konsultacjom społecznym, 
w tym również z Naczelną Radą Aptekarska, której głos 
będzie miał istotne znaczenie w procesie tworzenia prze-
pisów regulujących prawa i obowiązki aptekarzy.

Wyrażam nadzieję, że podjęte działania zarówno 
w Ministerstwie Zdrowia, jak również w NFZ, przyczynią 
się do poprawy relacji pomiędzy środowiskiem aptekarzy 
i publicznym płatnikiem, a także będą korzystne dla pa-
cjentów, którzy uzyskają dzięki nim łatwiejszy dostęp do 
leków refundowanych ze środków publicznych.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu Jakub Szulc

Narodowy Fundusu Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

Szanowny Pan dr n. farm. Piotr Brukiewicz
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

W odpowiedzi na pismo znak: SIAKat-0144-2009 z 
dnia 07.07.2009 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 
63 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) re-
fundacja, o której mowa w [...], nie może przekraczać usta-
lonego limitu ceny, z zastrzeżeniem [...], i dokonywana jest 
przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze 
środków publicznych na zasadach, o których mowa w [...]. 
Przedstawiony w otaksowaniu ogólny sposób dokonywania 
obliczeń spełnia powyższą zasadę, natomiast nie spełnia 
kryteriów określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia z dnia 
17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2007 
r. nr 97, poz. 646 ze zm.) poprzez:
a) brak podania dawki leku (dotyczy leku Torvalip tabl. 

powl. 3 op. i Formetic tabl. powl. 6 op.),
b) brak podania wielkości opakowania (dotyczy leków: In-

dapamidum 1,5 SR tab. 3 op., Bisoratio 10 tabl. 3 op., 
Torvalip tabl. powl. 3 op. i Formetic tabl. powl. 6 op.),

c) brak podania wysokości limitu ceny dla wydanej  ilości 
leku refundowanego (dotyczy wszystkich refundowanych 
pozycji lekowych, znajdujących się na otaksowaniu),

d) brak podania kwoty podlegającej refundacji przy każ-
dej pozycji lekowej.
Stwierdzić należy, że zamieszczone na otaksówaniu 

ceny detaliczne leków refundowanych, są albo równe li-
mitowi ceny (dotyczy leków: Indapamidum 1,5 SR tab. 
3 op., Polpril 10 mg 28 kap. 3 op., Torvalip tabl. powl. 3 
op. i Formetic tabl. powl. 6 op.) lub mieszczą się w cenie 
urzędowej (dotyczy leku Bisoratio 10 tabl. 3 op.).

Mając na względzie powyższe, przedstawione otaksowa-
nie nie pozostaje w sprzeczności z zapisem art. 63 ww. ustawy.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewóddzkiego
Zarodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Zygmunt Klosa

2009-07-28
Związki Zawodowe Farmaceutów

Dlaczego farmaceuci nie potrafią zorganizować 
i wspólnie dbać o swoje interesy wobec pracodawców, 
np. poprzez tworzenie związków zawodowych farma-
ceutów pracujących w sieciach aptek?

Takie związki dają znaczące możliwości w zabiega-
niu o swoje interesy i prawa, w szczególności w sieciach 
aptek, gdzie farmaceuci coraz częściej skarżą się na spro-
wadzanie ich roli do wciskaczy promowanych przez sie-
ci aptek leków.

Farmaceutów zainteresowanych pomocą prawną 
i organizacyjną w zawiązaniu związków zawodowych 
proszę o kontakt.

dr farm. Stanisław Piechula

www.katowice.oia.pl
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2009-08-03
ZHDK i Falvit

Odpowiedź na pytanie w sprawie wydawania dostępnego 
preparatu Falvit Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi.

Śląska Izba Aptekarska pisze:
Użytkownik XXX w swej wiadomości napisał:

Dzień Dobry
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w 

sprawie bezpłatnego wydawania suplementu diety 
Falvit dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Za-
służonego Honorowego Dawcy Krwi. Istnieją różna 
interpretacja w tej sprawie, niektóre apteki wydają 
bezpłatnie Falvit tabletki drażowane x 30 inne nie, 
istnieją różne stanowiska farmaceutów. Czy możemy 
uznać, że obecnie dostępne w obrocie tabletki drażo-
wane, są tożsame z ujętymi w rozporządzeniu tablet-
kami powlekanymi? Czy istnieje oficjalne stanowisko 
w tej sprawie naszego NFZ-tu, czy w razie kontroli 
suplement ten zostanie zrefundowany?

Bardzo proszę o odpowiedź w tej sprawie i z góry 
dziękuję.

********************************

Szanowna Pani

Na wstępie poproszę by przed kierowaniem pytania 
do Izby wejść na stronę http://www.katowice.oia.pl lub 
http://www.prawo.pl i wpisać do wyszukiwarki dane sło-
wo (w tym przypadku Falvit), a następnie po zapoznaniu 
się z ewentualnymi informacjami skierować pytanie, je-
żeli znalezione informacje nie są wystarczające.

Falvit wymieniony w rozporządzeniu o bezpłatnych 
lekach dla ZHDK nie jest tym samym Falvitem, który 
jest w aptekach i nie ma żadnych podstaw prawnych by 
apteki go wydawały bezpłatnie, a NFZ refundował, gdyż 
Falvit obecny w aptekach nie chociażby odpowiedniego 
numeru EAN, więc NFZ od razu powinien to wyłapać i 
nie zrefundować, chyba, że apteka oszukuje NFZ i poda-
je niewłaściwy EAN do niewłaściwego leku.

Już pisałem o tym w lutym tego roku i komunikat 
ten już od lutego 2009r. jest na stronach naszej OIA:  
www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-2474.html

Na szczęście MZ zmienia to rozporządzeni i można 
mieć nadzieję, że tym razem będzie jak należy, choć jak 
wynika z projektu MZ wybrnęło z tego problemu usuwa-
jąc Falvit z leków bezpłatnych dla ZHDK, co jest kolej-
nym dowodem na to, że preparat ten w obecnej formie 
nie może i nie mógł być refundowany.

Z uszanowaniem
dr farm. Stanisław Piechula

www.katowice.oia.pl

2009-08-06
UWAGA na wysyłkową sprzedaż firmy BARPOL !

Prosimy uważać na firmę BARPOL z OLKUSZA, 
która bez zamówienia wysyła do aptek rózne publikacje 
i uniemożliwia zwroty tych niechcianych przesyłek.

Proszę nie przyjmować w ciemno przesyłek opłaca-
nych u listonosza a przynajmniej sprawdzić, czy to nie 
jest przesyłka z tej firmy, już znanej z naciągania aptek.

Jeżeli ktoś z Państwa przyjmie taka przesyłkę i za 
nią zapłaci, firma uchyla się od przyjęcia zwrotu lub nie 
ma możliwości skontaktowania się z firmą ewentualnie 
przesyłane zwroty nie są przez nich odbierane.

Osoby naciągnięte prosimy o kontakt z izbą drogą 
email (katowice@oia.pl) i podanie swoich danych oraz 
szczegółów przyjęcia przesyłki.

Postaramy się skierować sprawę do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub w inne od-
powiednie miejsca.

Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula 

www.katowice.oia.pl

Nasz znak: SIAKat-0169-2009    
Katowice 2009-08-17

Szanowny Pan Marek Twardowski
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia

Dotyczy: uwaga do projektu ustawy o zmianie ustawy 
- Prawo farmaceutyczne w zakresie pełnego wdroże-
nia do polskiego prawa art. 81 dyrektywy 2001/83/
WE i orzecznictwa TSWE

Szanowny Panie Ministrze,
Pragnę zwrócić się z uprzejmą prośbą o przyjęcie 

naszej uwagi dotyczącej projektu ustawy o zmianie usta-
wy - Prawo farmaceutyczne w zakresie pełnego wdroże-
nia do polskiego prawa art. 81 dyrektywy 2001/83/WE. 
Chodzi o uzupełnienie wdrażającego powyższy przepis 
prawa wspólnotowego art. 24 ust. 3a ustawy – Prawo 
farmaceutyczne. Uzupełnienie to powinno obejmować 
przede wszystkim ustęp 3 art. 81 dyrektywy 2001/83/WE 
- obecnie nie wdrożony do polskiego ustawodawstwa 
oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich dotyczące prawa konkurencji – w szczegól-
ności dotyczące zagadnienia dostaw produktów leczni-
czych tj. przede wszystkim wyrok w sprawach połączo-
nych C-468/06 do C-478/06, Sot. Lélos kai Sia EE i inni. 
Uzupełnienie projektu ustawy o te zagadnienia będzie 
jednocześnie oznaczało implementację przepisów prawa 
wspólnotowego. Będzie to też zgodne z dotychczasową 
polityką państwa, gdyż Polska była interwenientem w 
ww. sprawie a wyrok jest w znacznym stopniu zgodny z 
polskim stanowiskiem.
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W związku z powyższym za pożądane uznajemy włą-
czenie do zakresu prac nad projektem zmian do ustawy 
- Prawo farmaceutyczne także zagadnienia pełnego wdro-
żenia do polskiego prawa art. 81 dyrektywy 2001/83/WE 
i orzecznictwa TSWE. Obecny projekt dokonuje wdroże-
nia orzecznictwa TSWE dotyczącego reklamy produktów 
leczniczych (sprawy C-374/05 i C-143/06 w przypadku 
których Polska również była interwenientem) oraz uzu-
pełnia wdrożenie dyrektywy 2004/27/WE. Naturalną kon-
sekwencją takiego stanu rzeczy powinno być wdrożenie 
w projekcie ww. wyroku TSWE dotyczącego obowiązku 
dostaw produktów leczniczych oraz przepisu art. 81 ust. 3, 
który został ustanowiony przez ww. dyrektywę. 

Zastosowanie zasad wyrażonych w ww. wyroku 
i przepisie ucywilizuje system dystrybucji produktów 
leczniczych w Polsce. Obecnie systemy ograniczonej 
dystrybucji stosowane przez producentów leków zabu-
rzają lub wręcz wykluczają konkurencję między apteka-
mi (w szczególności konkurencję cenową - pozytywną 
z punktu widzenia pacjenta), gdyż umożliwiają dostęp 
do leku tylko niektórym z nich. Polityka ta przyczynia 
się też do naruszenia prawa konkurencji. Apteki nie mają 
możliwości swobodnego wyboru hurtowni, w której będą 
realizować zamówienia, nie mogą też w pełni realizować 
zamówień odpowiadających ich zapotrzebowaniu. Wa-
runki współpracy dyktowane są jednostronnie przez pro-
ducentów produktów leczniczych. Producenci obwiniają 
o zaistniałą sytuację hurtownie zajmujące się eksportem 
równoległym leków. Handel równoległy jest jednak le-
galną działalnością wynikającą z zasady swobodnego 
przepływu towarów, a obrona firm farmaceutycznych 
przed tym zjawiskiem musi pozostawać w ramach na-
kreślonych przez prawo wspólnotowe i nie powinna nad-
miernie uderzać w apteki i pacjentów. 

W celu ułatwienia prac pozwalam sobie przedstawić 
wstępny projekt nowelizacji odpowiednich przepisów 
wraz z uzasadnieniem. Mam nadzieję, że ułatwi on pod-
jęcie decyzji w odniesieniu do proponowanych przez nas 
modyfikacji.

Z poważaniem,
Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula

2009-08-06
Od 5 sierpnia koniec obowiązku strażaka w firmie

5 sierpnia weszła w życie nowelizacja kodeksu pra-
cy (Dz. U. 115 poz. 958) uchylająca absurdalny przepis 
obowiązujący od 18 stycznia 2009.

Teraz do zadań przeciwpożarowych wystarczy wska-
zać pracownika po zwykłym przeszkoleniu BHP zgod-
nym z art. 237. 1 par. 2 k. pracy.

Nowe brzmienie art. 207. 1 i 209.1 kodeksu pracy li-
kwiduje absurd i przywraca stan sprzed 18 stycznia 2009. 
Po co było to zamieszanie wie tylko Minister Pracy?

mec. Krystian Szulc 

www.katowice.oia.pl

2009-09-04
Minister Zdrowia 

zrobił pacjentów i aptekarzy w balona !

Ministerstwo obiecywało i jak się okazało nie tylko 
nie zrobiło nic ale jeszcze dodatkowo obciążyło odpo-
wiedzialnością pacjentów !

Po protestach w sprawie łupienia aptek przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia za realizację niedbale wypisy-
wanych przez lekarzy recept na leki refundowane, Mi-
nisterstwo Zdrowia zapewniało, że pracuje nad zmianą 
rozporządzenia, w którym rozdzieli odpowiedzialność 
aptekarzy i lekarzy, tak by pacjenci nie byli poszkodo-
wani i by mogli bezproblemowo otrzymywać przysłu-
gujące im leki.

Jedynym sposobem na naprawę problemu niedbale 
wypisywanych recept jest realizacja zapisów rozporzą-
dzenia, które nakłada na NFZ obowiązek kontroli spo-
sobu wystawiania recept u wystawiających je lekarzy. 
Niestety NFZ może i kontroluje recepty u lekarzy, jed-
nak wykorzystując niedbalstwo woli wyciągać pieniądze 
z aptek za ich realizację, przeciwko czemu protestowali 
aptekarze.

Tymczasem pojawił się projekt rozporządzenia, 
w którym nie dość, że nic nie zmieniono w tym zakresie, 
to jeszcze dodatkowo jednoznacznie zwalono cały prob-
lem na pacjentów, którzy teraz przy niedbale wypisanej 
recepcie będą mogli jedynie kupić lek za pełną odpłat-
nością lub wracać do lekarza, by ją poprawić.

Nie wprowadzono żadnego z proponowanych 
przez aptekarzy zapisów, który by obligował lekarzy 
do poprawnego wystawiania recept i nie godził w ubez-
pieczonego i chorego pacjenta, na którego zrzuca się 
odpowiedzialność i sankcje za niedbalstwo. Tylko ma-
terialna odpowiedzialność za właściwe wystawienie 
recepty przez wystawiającego ją lekarza jest w stanie 
uzdrowić problem.

Jednak nie wprowadzono tego i nic dziwnego, w koń-
cu rozporządzenie w Ministerstwie układają lekarze 
a przecież sobie szkody nie wyrządzą i lepiej by pacjent 
ponosił sankcje za błędne recept lub był odpowiedzialny 
za doprowadzenie do właściwego jej poprawienia.

Prezes Rady ŚIA
dr farm. Stanisław Piechula

www.katowice.oia.pl
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Nasz znak: SIAKat-0188-2009    
Katowice 2009-09-10

WAŻNE I PILNE !
Skargi na brak leków

i możliwości zapewnienia ich dostępności dla pacjenta.

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Pisałem już do Państwa w tej sprawie, jednak proszę 

o dalszą pomoc w celu zapewnienia właściwego dostępu 
do leków dla naszych aptek i pacjentów. Inspekcja far-
maceutyczna prowadzi działania w tej sprawie, jednak 
są potrzebne informacje o problemach z jakimi borykają 
się nasze apteki.

1. Jeżeli Państwa apteka boryka się z problemami właś-
ciwego zaopatrzenia w lek Clexan, proszę zgodnie z pismem 
Śląskiego WIF, wypełnić załączony wzór skargi i przesłanie 
lub przekazanie za pośrednictwem hurtowni do naszej izby 

(wzór dostępny na stronie www.katowice.oia.pl)
Proszę wypełnić skargę dla każdej hurtowni w której 

są problemy z osobna.
2. Jeżeli Państwo nie potraficie zaopatrzyć się w leki 

firmy Astra Zeneca we wszystkich hurtowniach, z któ-
rymi współpracujecie, proszę o złożenie skargi na brak 
tych leków w danej hurtowni i przesłanie lub przekazanie 
za pośrednictwem danej hurtowni do naszej izby.

Proszę wypełnić skargę dla każdej hurtowni w której 
są problemy z osobna.

Wszystkie skargi zostaną przekazane Śląskiej Wo-
jewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej i Naczelnej Izbie 
Aptekarskiej.

Z uszanowaniem
Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula

Nasz znak: SIAKat-0195-2009    
Katowice 2009-09-18

Sz. P. Minister Zdrowia
Ewa Kopacz

Szanowna Pani Minister,
W ślad za informacją Ministerstwa Zdrowia, która 

dotyczy rekomendacji Krajowego Komitetu ds. Pande-
mii Grypy w sprawie szczepień przeciwko grypie typu 
A/H1N1v oraz szczepień przeciwko grypie sezonowej, 
przypominam, że pracownicy aptek należą do pracow-
ników ochrony zdrowia (Ustawa Prawo farmaceutycz-
ne Art. 86. 1. Apteka jest placówką ochrony zdrowia 
publicznego, … ) i proszę o szczegółowe informacje 
o ilości szczepionek i szczepieniach przewidzianych 
dla pracowników aptek.

Należy pamiętać, że to pracownicy aptek są najczęś-
ciej w pierwszym kontakcie z największą ilością chorych 
okresu grypowego, gdyż chorzy najczęściej w aptekach 
szukają pomocy przy pierwszych objawach grypy.

Zapewnienie szczepionek pracownikom aptek jest 
też gwarancją funkcjonowania naszych placówek, gdy 
chorzy będą chcieli zaopatrzyć się w leki.

Podpowiadam także, że fakt trafiania do aptek naj-
większej ilości chorych warto wykorzystać w celu prze-
kazywania pacjentom fachowych i szczegółowych in-
formacji, które farmaceuci dzięki swojej wiedzy mogą 
w zrozumiały sposób przekazywać.

Oczekując na odpowiedź w sprawie zapewnienia 
pracownikom aptek w/w szczepionek,

Z uszanowaniem
Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula

2009-08-06
Niektóre informacje TYLKO dla farmaceutów !

Niektóre informacje zamieszczane w naszej 
witrynie, będą za jakiś czas dostępne TYLKO dla 
farmaceutów posiadających konto email w dome-
nie farmaceuta.pl, które można założyć na stronie 
http://www.konta.farmacja.pl

Wszystkich Członków okręgowych izb aptekar-
skich zainteresowanych dostępem do wszystkich 
naszych informacji zachęcam do założenia sobie 
konta email w domenie farmaceuta.pl na stronie 
http://www.konta.farmacja.pl

Z uszanowaniem

Prezes Rady ŚIA 
dr farm. Stanisław Piechula 

www.katowice.oia.pl

2009-09-18
Dzielenie leku Sandinum Neoral i innych

Pełna korespondencja w sprawie dzielenia leków in-
nych niż te, które wg. rozporządzenia w sprawie recept 
dzielić należy, w związku z listem właścicielki apteki do 
izby.

List do Śląskiej Izby Aptekarskiej:

Bardzo proszę o upomnienie Właściciela apteki 
…, gdyż prowadzi on praktyki dzielenia leków refun-
dowanych np. Sandimum Neoral lub CellCept. Taką 
informację zgłaszają mi pacjenci po przeszczepach 
kupujący w tej aptece leki. Dostają oni dokładnie okre-
śloną na recepcie liczbę tabletek, co do sztuki, czyli 
gdy np pacjentka ma przepisane 53 tabl. Cellceptu, co 
wiąże się wręcz z pocięciem listka. Pacjenci są nieza-
dowoleni, że w mojej aptece w ten sposób nie dzielę 

www.katowice.oia.pl
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leków. Zapytać by należało, jak przebiega refundacja 
tak podzielonego leku i dlaczego NFZ jeszcze nie in-
terweniował?

Proszę o podjęcie działania w tej sprawie.
z poważaniem …

********************************

Odpowiedź:

Szanowna Pani
Nie pozostaje mi nic innego jak poinformować Pa-

nią, że może Pani także ten lek podzielić i Śląski OW 
NFZ nie powinien mieć do Pani z tego powodu żadnych 
pretensji.

W tej samej sprawie nasza izba już interwenio-
wała od 2007r. (korespondencja w załączeniu), do-
magając się nawet odbierania refundacji za tak łama-
ne rozporządzenie.

Niestety NFZ domaga się zwrotu refundacji za łamanie 
rozporządzenia tylko wtedy, gdy może coś zyskać, w przy-
padkach natomiast, w których zyskuje na łamaniu przepi-
sów nie interweniuje a prawnicy Centrali NFZ nawet piszą 
o tym w swoich opiniach prawnych (w załączeniu).

Z początkiem 2009r. zwróciliśmy się ponownie do 
Śląskiego OW NFZ w tej sprawie i jak się okazało po in-
terwencji SOW NFZ w aptece tego Właściciel, otrzymał 
On już w 2005r. pismo z Centrali NFZ, z którego wynika, 
że łamie prawo ale właściwie to robi dobrze, gdyż i NFZ 
i pacjenci oszczędzają.

Choć wiem, że w niektórych oddziałach NFZ aptekom 
naliczano refundację do zwrotu za dzielenie opakowań, to 
w tym przypadku nie pozostaje mi nic innego jak stwier-
dzić na wstępie - proszę sobie wydrukować opinię biura 
prawnego Centrali NFZ i dzielić leki, by nie tracić pacjen-
tów, gdyż w naszym Państwie tak to z prawem bywa.

Widząc ten problem skierowaliśmy także do Wi-
ceministra Twardowskiego propozycje wprowadzenia 
zapisów umożliwiających dzielenia opakowań, jednak 
„kamień w wodę”.

Gdyby Pani miała z tego powodu jakiekolwiek prob-
lemy proszę o kontakt z naszą izbą, a jak się coś w tej 
sprawie zmieni i będę posiadał nowe informacje to poin-
formuję wszystkich.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

dr farm. Stanisław Piechula

2009-08-10
Dzień wolny za 15 sierpnia

Jeżeli w Twojej firmie dniami wolnymi z tytułu 5-
dniowego tygodnia pracy są soboty, to w sierpniu musisz 
udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego, gdyż 
święto 15 sierpnia przypada właśnie w sobotę. Często jest 
jednak tak, że pracodawca nie może dać wolnego wszyst-
kim pracownikom w tym samym terminie, a pracownicy 
burzą się, że są dyskryminowani. Jak więc udzielać do-
datkowego dnia wolnego?

Każde święto, które przypada w innym dniu niż nie-
dziela, obniża wymiar czasu o 8 godzin. Dlatego jeżeli 
sobota jest w Twoim zakładzie dniem wolnym z tytułu 
5-dniowego tygodnia pracy, musisz wyznaczyć jeszcze 
jeden dodatkowy dzień wolny do końca okresu rozlicze-
niowego. Nie może bowiem być tak, że ten sam dzień (15 
sierpnia) jest wolny równocześnie z tytułu święta oraz ze 
względu na zasadę 5-dniowego tygodnia pracy. W prze-
ciwnym razie dojdzie nie tylko do złamania powyższej 
zasady (co jest wykroczeniem), lecz także do przekro-
czenia średniotygodniwej normy czasu pracy i powstania 
nadgodzin.

Pracę organizuje pracodawca
Obowiązek zapewnienia dnia wolnego w związku 

z tym, że 15 sierpnia przypada w sobotę, nie obliguje 
Cię do udzielenia takiego dnia koniecznie np. 14 sierp-
nia, ta żeby pracownicy mieli przedłużony weekend. 
Ponieważ odpowiadasz za organizację czasu pracy w 
Twojej firmie i musisz dbać o dobro zakładu, możesz 
oddać dzień wolny w dowolnym innym dniu robo-
czym - do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. 
Przykładowo jeśli obowiązuje Cię jednomiesięczny 
okres rozliczeniowy, dzień taki musi zostać udzielony 
do końca sierpnia.

To nie dyskryminacja
Udzielenie pracownikom wolnego za 15 sierpnia w 

różnych dniach nie jest przejawem dyskryminacji. Masz 
bowiem obowiązek organizować czas pracy w sposób 
nie tylko prawidłowy, ale również efektywny dla zakła-
du pracy (a ten np. 14 sierpnia musi być czynny). Żeby 
zapobiec ewentualnemu niezadowoleniu pracowników, 
możesz zorganizować pracę w ten sposób, że części zało-
gi udzielisz wolnego 14 sierpnia, a pozostałym pracow-
nikom np. 21 sierpnia - tak żeby wszyscy pracownicy 
mieli przedłużony weekend.

Podstawa prawna:

art. 129 § 1, art. 130 § 2, art. 151 § 1, 
art. 1511 § 2, art. 281 pkt 5 kp, art. 1 

pkt 1 lit f i h ustawy z 18 stycznia 1951r. 
o dniach wolnych od pracy 

(Dz.U. nr 4, poz. 28 ze zm.). 

www.katowice.oia.pl
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wybrane fragmenty
z protokołów: 19 i 20
posiedzenia Rady ŚIA
oraz protokołu: 25, 26 i 27
posiedzenia Prezydium Rady ŚIA

1. Otwarcia posiedzenia dokonał prowadzą-
cy spotkanie - prezes ŚIA dr Stanisław Piechula.

2. Po stwierdzeniu kworum jednogłośnie 
przyjęto protokół z 18 posiedzenia Rady ŚIA 
z 05.05.2009 roku.

3. W obecności Rady odbyło się złożenie 
ślubowania przez mgr farmacji, którym przy-
znano prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

3a. Zgodnie z porządkiem obrad  podjęto 
uchwały w sprawie przyznania prawa wyko-
nywania zawodu farmaceuty. Uchwały zapadły 
jednogłośnie.

4. Opiniowano :
4a. Wnioski dotyczące możliwości pełnie-

nia funkcji kierownika po ukończeniu 65 roku 
życia dla  :
• mgr farm. Makosz Antoniny w aptece ogólno-

dostępnej w 47-470 Krzanowice, ul. Rynek 3;
Wniosek rozpatrzono pozytywnie - jed-

nogłośnie
4b. Opiniowano  Kandydatury na stanowi-

sko kierownika apteki - wydanie rękojmi na-
leżytego prowadzenia apteki - w związku ze 
zmianą na stanowisku kierownika apteki :
• mgr farm. Rosikowskiej Anny w apte-

ce ogólnodostępnej o nazwie „Avicenna” 
w 43-100 Tychy, ul. O.I. Bocheńskiego 9;
Jednogłośnie podjęto uchwałę o stwier-

dzeniu rękojmi
• mgr farm. Bajc Janiny w aptece ogólnodo-

stępnej o nazwie „Arnika” w 43-182 Orzesze, 
ul. Mikołowska 245 - c.d. sprawy;
Jednogłośnie podjęto uchwałę stwierdzają-

cą rękojmię do końca roku 2009
• mgr farm. Dzionsko Marceliny w aptece 

ogólnodostępnej o nazwie „Propolis” w 41-
933 Bytom, ul. Wojciechowskiego 2;
Jednogłośnie podjęto uchwałę o stwierdze-

niu rękojmi

• mgr farm. Gawrońskiego Zdzisława w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „Na Rogu” 
w 41-200 Sosnowiec, ul. Sobieskiego 21;
Jednogłośnie podjęto uchwałę o stwierdze-

niu rękojmi
• mgr farm. Pudłowskiej Doroty w aptece ogól-

nodostępnej o nazwie „Aspirynka” w 41-200 
Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 25/27;
4c. Opiniowano wnioski w sprawie udziele-

nia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej - wydanie opinii zawierającej m.in. 
stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia 
apteki przez kandydata na funkcję kierownika 
apteki ogólnodostępnej:
• mgr farm. Zarówna Anny w aptece ogólno-

dostępnej w 47-451 Tworków, ul. Parkowa1, 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwo-
lenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez mgr farm. Annę Zarówna 
zam. 47-451 Tworków, ul. Wypoczynkowa 3;
Jednogłośnie podjęto uchwałę stwierdzają-

cą rękojmię z zastrzezeniem dostarczenia bra-
kującego dokumentu.

mgr farm. Guzy Graży w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Vivax III” w 44-300 Wo-
dzisław Śląski, ul. Ks. Kubsza 24B, w związ-
ku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożo-
nym przez mgr farm. Halinę Zięba zam. 44-
373 Wodzisław Śląski, ul. Strażacka 32;
Jednogłośnie podjęto uchwałę stwierdzają-

cą rękojmię do końca roku.
• mgr farm. Jańczyk Beaty w aptece ogól-

nodostępnej w 44-100 Gliwice, ul. Zyg-
munta Starego 20, w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej złożonym przez 
„APTE-MEDICA” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w 05-123 
Chotomów, ul.Bagienna 9;
Jednogłośnie podjęto uchwałę stwierdza-

jącą rękojmię do końca 2009  ze zwróceniem 
uwagi WIF na fakt braku loży w aptece.  
• mgr farm. Witman Ewy w aptece ogólno-

dostępnej o nazwie „Starochorzowska” 
w 41-503 Chorzów, ul. Pl. Św. Jana 31B, 
w związku z wnioskiem o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej złożonym przez Panią Agnieszkę 
Widera zam. 41-106 Siemianowice Śl, ul. 
Grunwaldzka 7a/1 oraz Panią Ewę Witman 
zam. 40-164 Katowice, ul. Ordona 22a/55;
Jednogłośnie podjęto uchwałę o stwierdze-

niu rękojmi do końca roku 2009  
• mgr farm. Kata Izabeli w aptece ogólnodo-

stępnej o nazwie „Omega” w 41-806 Zabrze, 
ul. Porzeczkowa 5, w związku z wnioskiem 

•
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o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej złożonym przez 
„GIGA” J.Kobiela - Spółka Jawna z siedzi-
bą 41-706 Ruda Śląska, ul. Lexa 17;
Jednogłośnie podjęto uchwałę o stwier-

dzeniu  rękojmi do końca 2009
• mgr farm. Czernek Zofii w aptece ogólno-

dostępnej o nazwie „Ave Sol” w 42-400 
Zawiercie, ul. 11 Listopada 2/4, w związ-
ku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożo-
nym przez Panią Różę Pacula zam. 41-800 
Zabrze, ul. Wolności 260/3;
Przy jednym wstrzymującym się głosie 

podjęto uchwałę o stwierdzeniu rękojmi do 
końca roku.
• mgr farm. Zamorskiej-Świetlik Małgorzaty 

w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod 
Aniołem” w 44-100 Gliwice, ul. Żwir-
ki i Wigury 68, w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej złożonym przez 
mgr farm. Małgorzatę Zamorska-Świetlik 
zam. 44-100 Gliwice, ul. Olchowa15;
Podjęto uchwałę o stwierdzeniu rękojmi

• mgr farm. Chrząściel-Popczyk Kingi w apte-
ce ogólnodostępnej o nazwie „WIKI” w 40-
061 Katowice, ul. Mikołowska 19/19A, 
w związku z wnioskiem o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej złożonym przez mgr farm. Rafała 
Bieńczak zam. 41-219 Sosnowiec, ul. Mo-
drzewiowa 8/8;
Przy jednym wstrzymującym się głosie pod-

jęto uchwałę nie stwierdzającą rękojmi .
• dr n. farm. Zalewskiej-Rejdak Justyny w ap-

tece ogólnodostępnej o nazwie „Olimpijska” 
w 41-902 Bytom, ul. Olimpijska 1, w związ-
ku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożo-
nym przez mgr farm. Justynę Zalewska-Rej-
dak zam. 41-908 Bytom, ul. Nowa 25a/9;
Jednogłośnie podjęto uchwałę o stwierdze-

niu rękojmi.
4d. Opiniowano farmaceutów - opiekunów 

mających sprawować opiekę nad przeddyplomo-
wą sześciomiesięczną praktyką zawodową stu-
dentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Far-
maceutycznego - na wniosek Dziekana Wydziału 
Farmaceutycznego z godnie z załączoną listą.

Po przeanalizowaniu warunków ,które są 
wymagane od opiekunów udzielono jednogłoś-
nie zgody magistrom i aptekom spełniającym 
warunki.

5. Inne sprawy bieżące:
• skierowanie do OSA w Katowicach wnio-

sków o ukaranie farmaceutów;

Pozytywnie rozpatrzono prośbę mgr farm. 
o zapomogę finansową w związku z b. trudną 
sytuacją materialną;

Pozytywnie w jednogłośnym głosowaniu 
rozpatrzono - prośbę  mgr farm. Szulc Domini-
ki w sprawie wydania opinii o opiekunie staży-
sty w celu odbycia stażu (praktyki zawodowej) 
w aptece.

Prezes poinformował o pracach nad weryfi-
kacją bazy danych w ŚIA:
• farmaceutów pod względem miejsca za-

trudnienia
• aptek pod względem zatrudnionych mgr farm.;

Ustalenie terminarzu posiedzeń w okresie 
letnim - propozycje posiedzeń:
16-06-2009 - prezydium 
07-07-2009 - rada
21-07-2009 - prezydium
11-08-2009 - prezydium
25-08-2009 - rada
08-09-2009 - prezydium
22-09-2009 - rada

Prezes zapoznał zebranych z propozycjami 
w sprawie zmian systemu refundacyjnego.

Omówiono problem działalności Kardiotele 
w aptekach oraz zastosowanie systemu w apte-
kach. Wysłuchano opinii aptekarzy stosujących 
system w swoich aptekach. Śląska Inspekcja 
Farmaceutyczna stoi na stanowisku niezgodno-
ści tego systemu z obowiązującym prawem.

Prezes przedstawił zebranym zestawienie 
leków sporządzone pod kątem nierzetelnej wy-
ceny leków jak i wprowadzania na listy leków 
pozycji o zawyżonych cenach od tych, które 
wcześniej obowiązywały w aptekach.

Prezes zrelacjonował zebranym - przebieg 
rozmowy z przedstawicielami producenta Cle-
xane oraz problemy aptek z zaopatrzeniem 
w produkty AstraZeneca, jak i inne problemy 
z bezpośrednim zaopatrywaniem aptek;

Prezes zapoznał zebranych z sytuacją apteki 
w szpitalu św. Barbary w Sosnowcu;

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia oraz 
wolnych głosów i wniosków, prezes zakończył 
spotkanie i pożegnał zebranych.

Protokół sporządziła 
Wiceprezes Rady ŚIA
mgr Anna Śliwińska.
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1. Otwarcia posiedzenia dokonał i po stwier-
dzeniu kworum obrady poprowadził wice pre-
zes dr Piotr Brukiewicz .

2. Opiniowano:

2b. Kandydatury na stanowisko kierownika 
apteki - stwierdzenie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki - w związku ze zmianą na sta-
nowisku kierownika apteki dla :
• mgr farm. Rumpel Artura w aptece ogólno-

dostępnej o nazwie „ Apteka z +” w 44-300 
Wodzisław Śląski, ul. Witosa 28;

• mgr farm. Godlewskiej Janiny w aptece 
ogólnodostępnej w 27-200 Starachowice, 
ul. Złota 31;
Pozytywnie warunkowo ze względu na wąt-

pliwości w obsadzie apteki
• mgr farm. Góreckiej Agnieszki w apte-

ce ogólnodostępnej o nazwie „CORDA” 
w 47-400 Racibórz, ul. Opawska 45;

• mgr farm. Proksa Anny w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Nova” w 32-600 Oświę-
cim, ul. Pl. Kościuszki 12;

• mgr farm. Kucharskiej Kseni w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Pod Św. Francisz-
kiem” w 41-400 Mysłowice, ul. Towarowa 1;

• mgr farm. Ciemniewskiej-Bierut Grażya 
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Rodzin-
na” w 41-600 Świętochłowice, ul. Hutnicza 8;

• mgr farm. Grzybek Eweliny w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Farmaco” w 40-887 
Katowice, ul. Ułańska 16;
Powyższe wnioski po przedstawieniu przez 

członków komisji prowadzących rozmowy 
z kandydatami, zostały jednogłośnie przyjęte 
i podjęto uchwały o stwierdzeniu rękojmi.

Wniosek mgr farm. Pełki Zbigniewa w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „Farmaceutów” 
w 44-300 Wodzisław Śląskiul. Kubsza 32; 
wzbudził zastrzeżenia członków komisji, które 
zgłosili Radzie i wnioskowali, w interesie zain-
teresowanego, o wyznaczenie terminu uzupeł-
nienia wiedzy z zakresu znajomości Prawa Far-
maceutycznego do stycznia 2009 i zawieszenie 
do tego czasu postępowania.

Przy jednym wstrzymującym głosie uchwa-
łę podjęto.

2c. Opiniowano wnioski w sprawie udzie-
lenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej - wydanie opinii zawierającej m.in. 

stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia 
apteki przez kandydata na funkcję kierownika 
apteki ogólnodostępnej dla:
• mgr farm. Krupy-Lubszczyk Marii w ap-

tece ogólnodostępnej o nazwie „ VIVAX 
IV” w 44-280 Rydułtowy, ul. Tetmajera 
150, w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej złożonym przez mgr farm. Halinę 
Zięba zam. 44-373 Wodzisław Śląski, ul. 
Strażacka 32;
Uchwałę podjęto przy 1 głosie przeciwnym 

• mgr farm. Majewskiej Izabeli w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Jana Pawła 
II” w 48-100 Głubczyce, ul. H. Sienkiewi-
cza 1, w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej złożonym przez Apteka Jana Pa-
wła II Agnieszka Kubek Maciej Wachowiak 
S.C. z siedzibą w 48-100 Głubczyce, ul. H. 
Sienkiewicza �;
Uchwałę o stwierdzeniu rękojmi podjęto 

jednogłośnie
• mgr farm. Cieśla Patrycji w aptece ogólno-

dostępnej o nazwie „Akademicka” w 40-748 
Katowice, ul. Chorzowska 50, w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Panią dr n. farm. Agatę Pytel zam. 40-
748 Katowice, ul. Fijewskiego 31B;
Rozpatrzono pozytywnie i jednogłośnie 

podjęto uchwały o stwierdzeniu rękojmi.
• mgr farm. May Sabiny w aptece ogólno-

dostępnej o nazwie „Andersa” w 44-121 
Gliwice, ul. Andersa 12, w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Pana Zbigniewa Tkaczewskiego zam. 
42-600 Kalety, ul. Wrocławska 49/7;
Rozpatrzono pozytywnie i jednogłośnie 

podjęto uchwały o stwierdzeniu rękojmi.
Podjęto również uchwałę w sprawie wniosku

• mgr farm. Woronowicz Katarzyny w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Przyjazna IV” 
w 44-100 Gliwice, ul. Żwirki i Wigury 60 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwo-
lenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez „HPS” sp. z o.o. z siedzibą 
w 40-486 Katowice, ul. Mysłowicka 13;
Uchwałę o stwierdzeniu rękojmi przegło-

sowano wobec 3 głosów sprzeciwu.
W sprawie wniosku mgr farm. Czop Ur-

szula w aptece ogólnodostępnej o nazwie 
„Centrum II” w 40-091 Katowice, ul. Piotra 
Skargi 6 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej złożonym przez Arletę i Andrzeja 
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Galiński Spółka Jawna z siedzibą w 40-750 
Katowice, ul. Stabika 70;

Podjęto uchwałę proporcją głosów: 
wstrzymujących się 3, przeciwnych 2, pozo-
stałe - za.

2d. Opiniowano farmaceutów - opiekunów 
mających sprawować opiekę nad przeddyplo-
mową sześciomiesięczną praktyką zawodową 
studentów VI roku kierunku farmacja Wy-
działu Farmaceutycznego - na wniosek Dzie-
kana Wydziału Farmaceutycznego z godnie 
z załączoną listą - c.d. sprawy - prośby mgr 
farm. zaopiniowanych negatywnie o ponow-
ne rozpatrzenie kandydatur.

2e. Opiniowanie Projektu Zarządu Powiatu 
Zawierciańskiego w sprawie zmiany uchwały 
Nr 92/445/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych działających na terenie powiatu za-
wierciańskiego. W związku z kontrowersjami 
wywołanymi przez projekt opiniowany został 
jednogłośnie negatywnie.

2f. Opiniowanie Projektu Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Żory w sprawie zmia-
ny Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory 
OR.0151-1192/08 z dnia 19.11.2008r. 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych działających na te-
renie Miasta Żory.

W związku z brakiem zastrzeżeń środo-
wisk do treści projektu, uzyskał jednogłoś-
nie pozytywną opinię.

2g. Opiniowanie Projektu Zarządze-
nia Prezydenta Miasta Chorzów w spra-
wie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych działają-
cych na terenie Miasta Chorzów.

W związku z brakiem zastrzeżeń jednogłośnie 
głosowano za pozytywnym przyjęciem projektu.

3. Inne sprawy bieżące:
Podano informację OROZ o skierowaniu 

do OSA w Katowicach wniosków o ukaranie 
farmaceutów: - za notoryczne uchylanie się od 
płacenie składek - 2 osoby, za niezapewnienie 
odpowiedniej organizacji pracy i wydanie prze-
terminowanego leku oraz za dokonywanie za-
kupów u kontrahenta innego niż hurtownia far-
maceutyczna.

Podano informację o orzeczeniu OSA w Ka-
towicach o ukaraniu farmaceutów za nieobec-
ność w aptece o godzinie 8:50 podczas kontroli 
WIF wymierzono karę upomnienia.

Przeanalizowani i rozpatrzono prośby mgr 
farm. o zapomogę finansową. 

Jednogłośnie pozytywnie rozpatrzono proś-
bę o wydanie duplikatu PWZ.

Przedstawiono i omówiono proponowanego 
porządek obrad Zjazdu Sprawozdawczego za rok 
2008. Jednogłośnie przyjęto ustalony programem.

Przedstawiono informacja o programie Max 
Medium i jego części wiązania działania apteki 

z lekarzem i przychodnią. Zdecydowano 
przedstawić sprawę WIF w celu wyjaś-
nienia niezgodności zasad programu 
z przepisami.

Analizowano aktualny stan zaopatrzenia w - 
w heparyny fraxodi i fraxiparine oraz program DTP.

Mecenas Szulc przekazał informacje praw-
ne oraz relacje ze spotkania prawników w NRA 
w Warszawie (Astra Zeneca, ustawa o zawo-
dzie farmaceuty, nowelizacje aktów prawnych). 
Zapoznał też zebranych z opinią prawników 
o uwarunkowaniach prawnych przyznawania 
magistrom PWZ i wiążącym w tej procedurze 
fakcie złożenia ślubowania.

Zapoznano zebranych z wynikami egzami-
nu państwowego ze specjalizacji z farmacji ap-
tecznej w sesji letniej 2009.

Po dyskusji przeprowadzonej w ramach wol-
nych głosów i wniosków spotkanie zakończono, 
co zakomunikował zebranym prowadzący.

Protokół sporządziła Wiceprezes Rady ŚIA
mgr Anna Śliwińska
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1. Otwarcia posiedzenia dokonała prowa-
dząca posiedzenie wice prezes mgr Anna Śli-
wińska. Po stwierdzeniu kworum przystąpiono 
do realizacji porządku obrad, który przyjęto 
jednogłośnie.

2. Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie 
przyznania prawa wykonywania zawodu far-
maceuty.

3. Opiniowano:

3a. Wnioski dotyczące możliwości pełnie-
nia funkcji kierownika po ukończeniu 65 roku 
życia dla:
• mgr farm. Karasińskiej w aptece ogólno-

dostępnej o nazwie „Jaśminowa” w 41-902 
Bytom, ul. Prusa 48;
Wobec braku zastrzeżeń jednogłośnie pod-

jęto uchwałę o możliwości pełnienia funkcji 
kierownika po ukończeniu 65 roku życia.
• mgr farm. Hechmann Zofii w aptece ogól-

nodostępnej o nazwie „Piastowska” w 43-
190 Mikołów, ul. Prusa 14;
Po zapoznaniu się prezydium z opinią człon-

ków komisji prowadzących rozmowy z magi-
strami farmacji oraz opinią na temat obowiązku 
szkoleń ciągłych magistrów wyrażoną przez 
zainteresowaną, jednogłośnie podjęto uchwałę 
o ustalenie terminu pełnienia funkcji kierowni-
ka na 3�.�2.2009r.
• dr farm. Zdąbłasz Jadwigi w aptece ogólno-

dostępnej o nazwie „W Gwiazdach” w 40-
203 Katowice, ul. Roździeńskiego 90;

• mgr farm. Sowula Marii w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Manhattan” w 42-640 
Piekary Śląskie, ul. M.C. Skłodowskiej 40;
Wobec braku zastrzeżeń w tym pełnego wy-

wiązania się z obowiązku szkoleń zawodowych 
jednogłośnie podjęto uchwały pozytywnego 
rozpatrzenia wniosków Pani dr Zdąbłasz i Pani 
mgr Sowuli.

3b. Opiniowano kandydatury na stanowisko 
kierownika apteki. Podjęto: 
• stwierdzenie rękojmi należytego prowadze-

nia apteki - w związku ze zmianą na stano-
wisku kierownika apteki dla:

• mgr farm. Frydrych Wandy w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Zdrowie” w 42-610 
Miasteczko Śląskie, ul. Cynkowa 6;
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

• mgr farm. Kurdziej Agnieszki w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Pod Lwem” 
w 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 11;
W związku z niezakończonym cyklem edu-

kacyjnym przyjęto rozwiązanie proponowane 
przez komisję prowadzącą rozmowę i jedno-
głośnie podjęto uchwałę o stwierdzeniu rękoj-
mi do 31 grudnia 2009.

3c. Opiniowano wnioski w sprawie udziele-
nia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej - wydanie opinii zawierającej m.in. 
stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia 
apteki przez kandydata na funkcję kierownika 
apteki ogólnodostępnej dla :
• mgr farm. Strzelczyk Danuty w aptece ogól-

nodostępnej o nazwie „WIKI” w 40-061 Ka-
towice, ul. Mikołowska 19/19A, w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożo-
nym przez mgr farm. Rafała Bieńczak zam. 
41-219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 8/8;
W związku z nie uzupełnieniem wymaga-

nych przez komisję dokumentów, opiniowanie 
jednogłośnie przesunięto do czasu ich dostar-
czenia.

3d. Opiniowano listę aptek przysłaną przez 
Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie rozkładu 
godzin .pracy aptek ogólnodostępnych działa-
jących na terenie miasta Rybnika.

W związku z akceptacją przedstawionej li-
sty przez środowisko aptek rybnickich jedno-
głośnie otrzymała pozytywną opinię prezydium.

W informacjach bieżących poruszo-
no problem posunięć logistycznych firmy 
Astra Zeneca niekorzystnych dla rynku ap-
tek, zwłaszcza aptekarskich, indywidualnych 
oraz dla hurtowni farmaceutycznych , które 
nie znalazły się wśród preferowanych i wy-
branych przez AZ. 

Zdania zebranych były bardzo różne: od 
zafascynowania bezwzględnym realizowaniem 
własnych interesów firmy AZ i aprobaty służą-
cych temu celowi rozwiązań wprowadzonych 
w niektórych krajach, po pełne obaw głosy ap-
tekarzy, odsuniętych od dostępności do leków 
produkcji Astry.

W dyskusji zabrał głoś mecenas Szulc, któ-
ry po raz kolejny powtórzył stanowisko zarządu 
Izby i podjęty kierunek działań. Zdaniem mece-
nasa działania Astry są gospodarczą samowolą 
prowadzoną wbrew zapisom Prawa. W Polsce 
detaliczny i hurtowy obrót lekiem jest działal-
nością „koncesjonowaną”, prowadzoną na pod-
stawie zezwolenia MZ. Zezwolenie to narzuca 
aptece obowiązek i możliwość zaopatrywa-
nia się we wszystkie leki w koncesjonowanej,  
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hurtowni farmaceutycznej, która podobnie jak 
apteka pacjentowi, ma obowiązek zapewnienia 
dostępności leku . W związku z tym producent, 
którego lek został zarejestrowany na rynku pol-
skim, zwłaszcza podlegający refundacji, ma go 
udostępnić wszystkim posiadającym zgodę MZ 
na jego zakup i obrót. Narzucone przez AZ pro-
cedury zaopatrzenia ingerują w wolny wybór 
kontrahenta przez aptekę i jej swobodę działa-
nia w tym zakresie oraz dyskryminują mniejsze 
apteki w dostępie do leków świadomie utrudnia-
jąc im działalność i wypierając z rynku aptekar-
skiego. Poruszano temat ewentualnych zmian 
w zapisach ustalających zasady współpracy 
NFZ z aptekami. Po dyskusji jednogłośnie pod-
jęto uchwałę o wystosowaniu pisma do NRA 
z wnioskiem o podjęcie przez władze działań 
informacyjnych i negocjacyjnych w celu utrzy-
mania dotychczasowego statusu apteki w zapi-
sach ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Pani mgr Ewa Kłoda przedstawiła zebranym 
sytuację kadrową i zakres obowiązków pracow-
ników podczas choroby kierownika biura. Po 
przeanalizowaniu sytuacji jednogłośnie podję-
to uchwałę o dokonaniu przesunięć w kwotach 
wynagrodzeń na czas choroby. Wartości ustalo-
ne będą szczegółowo po konsultacji księgowej 
i opinii skarbnika.

Dr Piotr Brukiewicz zapoznał zebranych 
z cyklem szkoleń farmaceutycznych bieżących 
i przewidzianych w terminie jesiennym Po wy-
czerpaniu porządku obrad prowadząca spotka-
nie pożegnała zebranych i zamknęła spotkanie.

Przebieg spotkania protokołowała 

Wiceprezes Rady ŚIA mgr Anna Śliwińska 

1. Otwarcia posiedzenia dokonała Wicepre-
zes mgr Anna Śliwińska prowadząca posiedze-
nie. Po stwierdzeniu kworum przystąpiono do 
realizacji porządku obrad.

2. Jednogłośnie przyjęto protokół z 25 po-
siedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Apte-
karskiej w dniu 21 lipca 2009 roku.

3. Opiniowano:

3a. Wnioski  dotyczące  możliwości pełnie-
nia funkcji kierownika po ukończeniu 65 roku 
życia dla: 
• mgr farm. Kuli Wiesławy  w aptece ogól-

nodostępnej o nazwie „Vilana” w 42-506 
Będzin, ul. ZBoWiD-U 6;
Jednogłośnie podjęto uchwałę o moż-

liwości pełnienia funkcji kierownika przez 
zainteresowaną.

3b. Opiniowano kandydatury na sta-
nowisko kierownika apteki - stwierdzenie 
rękojmi należytego prowadzenia apteki 
- w związku ze zmianą na stanowisku kie-
rownika apteki dla:
• mgr farm. Lysko Marka w aptece ogólnodo-

stępnej o nazwie „Larix” w 40-170 Katowi-
ce, ul. Brzozowa 2�;

• mgr farm. Krajewskiej Katarzyny w apte-
ce ogólnodostępnej w 43-603 Jaworzno, ul. 
Grunwaldzka 237;

• mgr farm. Sar Joanny w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Gallena” w 41-902 By-
tom, ul. Łużycka 7; 

• mgr farm. Kupczak-Latacz Anny w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Gallena” w 42-
460 Mierzęcice, ul. Wolności 125;

• mgr farm. Knebel-Sikora Joanny w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Inter Apteka” 
w 41-800 Zabrze, ul. Roosvelta 46; Jedno-
głośnie podjęto uchwałę o przesunięciu opi-
niowania do czasu przeprowadzenia rozmo-
wy z panią magister. 
Po dokładnym zapoznaniu się z poszczegól-

nymi wnioskami i rzetelnością złożonych doku-
mentów w wypadku wszystkich wniosków 
jednogłośnie podjęto uchwały o stwierdze-

niu rękojmi dla wymienionych magistrów.

3c. Opiniowano wnioski w sprawie udzie-
lenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
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H nodostępnej - wydanie opinii zawierającej 
m.in. stwierdzenie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki przez kandydata na funkcję 
kierownika apteki ogólnodostępnej dla :
• mgr farm. Ostrowskiej Marzanny w apte-

ce ogólnodostępnej o nazwie „Centrum” 
w 40-004 Katowice, ul. Al. Korfantego 2, 
w związku z wnioskiem o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej złożonym przez Arleta i Andrzej 
Galiński Spółka Jawna z siedzibą w 40-750 
Katowice, ul. Stabika 70;

• dr farm. Brukiewicza Piotra aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Pod Bazyliką” w 40-
730 Katowice, ul. Panewnicka 27, w związ-
ku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożo-
nym przez Larix 2 Piotr Brukiewicz, Michał 
Ligacz S.J. z siedzibą w 40-730 Katowice, 
ul. Panewnicka 27;
W związku z brakiem zastrzeżeń i komple-

tem dokumentacji powyższe wnioski zostały 
rozpatrzone pozytywnie jednogłośnie podjęto 
uchwały o stwierdzeniu rękojmi.

3d. Opiniowano farmaceutów - opiekunów 
mających sprawować opiekę nad przeddy-
plomową sześciomiesięczną praktyką zawo-
dową studentów VI roku kierunku farmacja 
Wydziału Farmaceutycznego - na wnio-
sek Dziekana Wydziału Farmaceu-
tycznego z godnie z załączoną listą 
- c.d. sprawy - prośby mgr farm. za-
opiniowanych negatywnie o ponow-
ne rozpatrzenie kandydatur oraz dodatkowe 
wnioski.

W związku z faktem przedstawienia 
przez Uniwersytet Medyczny siedmioosobo-
wej lisy magistrów do zaopiniowania przez 
Samorząd do sprawowania opieki nad prak-
tyką zawodową studentów.

Przedstawioną listę wobec braku zastrzeżeń 
opiniowano pozytywnie - jednogłośnie.

Wobec jednej z kandydatur, ze względu na 
brak zamknięcia okresu edukacyjnego i brak 
punktów edukacyjnych, podjęto uchwałę o wa-
runkowej akceptacji kandydatury magistra do 
czasu uzupełnienia punktów z podaniem ter-
minu do końca listopada br. Uchwałę podjęto 
z dwoma głosami wstrzymującymi. 

3e. Opiniowano Projekt Zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie Miasta Mysłowice.

Przedstawiony projekt został jednogłośnie 
zaopiniowany pozytywnie.

4. Inne informacje bieżące.
Na spotkanie prezydium przewidziano spot-

kanie z Dyrektorem Generalnym P.I. Kamsoft 
- dr inż. Zygmuntem Kamińskim;

Wiceprezes zapoznała zebranych z wnio-
skami złożonymi przez mgr farm. Aleksandra 
Żurka dotyczącymi współpracy z niemiecką 
Izbą Aptekarską oraz powołania fundacji apte-
karsko-pacjenckiej. Po szerokiej, wstępnej dys-
kusji postanowiono dogłębnie przeanalizować 
tematy i na bazie zdobytej wiedzy podejmować 
decyzje 

Dr Piotr Brukiewicz poinformował o pomy-
śle Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej - stworze-
nia tzw. Kasy Pomocy Koleżeńskiej;

5. W wolnych głosach i wnioskach mecenas 
Szulc przedstawił stan bieżący współpracy na-
szej Izby z parlamentarzystami.

Spostrzeżeniami na temat perspektyw 
wprowadzania e-recepty i dalszej informatyza-
cji dystrybucji leków podzielił się poproszony 
o głos naczelnik mgr Grzegorz Zagórny.

6. W związku z wyczerpaniem programu obrad 
po wolnej dyskusji  obrady zakończono.

Protokół sporządziła

Wiceprezes Rady ŚIA

mgr Anna Śliwińska 



Wyciąg z Protokołu 27 posiedzenia 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
V kadencji, z dnia 11 sierpnia 2009r.

www.katowice.oia.pl 97

A
PO

TH
EC

A
R

IU
S - B

IU
LETY

N
 ŚIA

 W
 K

ATO
W

IC
A

C
H

1. Otwarcie posiedzenia dokonał Prezes 
Rady ŚIA dr Stanisław Piechula.

2. Po stwierdzeniu kworum jednogłoś-
nie przyjęto protokóły  z 25 i 26 posie-
dzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Ap-
tekarskiej w dniach 16 czerwca i 21 lipca 
2009 roku.

3. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
opiniowano :

3a. Kandydatury na stanowisko kierownika 
apteki - wydanie rękojmi należytego prowadze-
nia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku 
kierownika apteki dla:
• mgr farm. Jachymczyk Katarzyny w aptece 

ogólnodostępnej o nazwie „Flos” w 41-300 
Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 24;

• mgr farm. Kałuży Ireny w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Novum II” w 41-800 
Zabrze, al. Korfantego 17;

• mgr farm. Knebel-Sikora Joanny w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Inter Apteka” 
w 41-800 Zabrze, ul. Roosvelta 46;

• mgr farm. Bogojević Ewy w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Duos” w 41-500 Cho-
rzów, Pl. Mickiewicza 10/1;

• mgr farm. Drożdżyńskiej-Olszewska Justy-
ny w aptece ogólnodostępnej w 43-100 Ty-
chy, Pl. Św. Anny 6;

• mgr farm. Szewczyk Janiny w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteki Polskie” 
w 47-300 Kropkowice, ul. Szkolna 7;
Powyższe wnioski ze względu na brak za-

strzeżeń zostały rozpatrzone pozytywnie i jed-
nogłośnie podęto uchwały o stwierdzeniu rę-
kojmi należytego prowadzenia apteki
• mgr farm. Gorke Janiny w aptece ogólno-

dostępnej o nazwie „Farmarosa” w 43-400 
Cieszyn, ul. Bobrecka 27
Jednogłośnie podjęto uchwałę o stwierdze-

nie rękojmi do końca roku, oraz pozytywnie 
rozpatrzono  prośbę o przedłużenie okresu edu-
kacyjnego ,
• mgr farm. Rodzoń Lecha w aptece ogól-

nodostępnej o nazwie „Melisa” w 43-225 
Wola, ul. Poprzeczna 1;

• mgr farm. Bochenek Sylwii w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Św. Damiana” w 44-
238 Przegędza, ul. Mikołowska 97;

• mgr farm. Kamińskiej Magdaleny w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdro-
wie” w 41-900 Bytom, ul. Kościelna 10b;
Powyższe trzy wnioski ze względu na brak 

zastrzeżeń rozpatrzono pozytywnie i jednogłoś-
nie podjęto uchwały o stwierdzeniu rękojmi.

3b. Opiniowano farmaceutów - opiekunów 
mających sprawować opiekę nad przeddyplo-
mową sześciomiesięczną praktyką zawodową 
studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału 
Farmaceutycznego - na wniosek Dziekana Wy-
działu Farmaceutycznego z godnie z załączoną 
listą.

Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano listę.
3c. Jednogłośnie przyjęto projektu Zarzą-

dzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w spra-
wie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie Mia-
sta Mysłowice.

4. Inne informacje bieżące.
Prezes przedstawił orzeczenia OSA w Ka-

towicach o ukaraniu farmaceutów. Dyskutowa-
no nad prośbą ŚlWIF w Katowicach o wydanie 
opinii w sprawie rękojmi należytego prowadze-
nia apteki dla farmaceutów, którzy zostali uka-
rani karą upomnienia przez OSA w Katowicach 
w związku z nieobecnością w czasie godzin 
otwarcia apteki. W związku z rozbieżnością 
opinii zebranych i niepełną wiedzą o sytuacji, 
po długiej dyskusji przegłosowano odłożenie 
decyzji na obrady Rady ŚIA.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Prezes przedstawił pismo Komornika Sądo-

wego w sprawie postępowania prowadzonego 
z wniosku wierzyciela ŚIA przeciwko dłużni-
kowi mgr farm.

Prezes zapoznał zebranych ze stanowiskiem 
GIF dotyczącym sposobu obliczania wieku kie-
rownika apteki, który ukończył 65 lat i pełni tę 
funkcje na podstawie zgody WIF. Wg komuni-
katu GIF dzień 65-tych urodzin jest terminem, 
do którego można kierować apteką.

Prezes zapoznał zebranych z koresponden-
cją Prezesa NRA do MZ oraz swoimi komen-
tarzami.

Omówiono również bieżące  przygotowania 
do uroczystego wręczenia PWZ nowym Człon-
kom ŚIA oraz przygotowania do Zjazdu.

Po wyczerpaniu dyskusji w ramach wolnych 
głosów i wniosków prezes zakończył spotkanie 
i pożegnał zebranych.

Protokół sporządziła
Wiceprezes Rady ŚIA mgr Anna Śliwińska
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W 2009 r. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach 
może pochwalić się bogatym w wydarzenia naukowe, konferencje i spotkania naukowo-
szkoleniowe dorobkiem. Dotychczas zorganizowaliśmy 22 zebrania naukowe, konferencję 
naukowo-szkoleniową dla studentów VI roku odbywających sześciomiesięczną praktykę za-
wodową i dla ich opiekunów - pracowników aptek, współorganizowaliśmy 6 kursów zakoń-
czonych testem oraz coroczne spotkanie Członków Klubu Seniora. Chcemy przypomnieć, 
że nadrzędnym celem, jaki przyświecał organizacji każdego spotkania była dbałość o jego 
wysoki poziom naukowy i zapewnienie odpowiedniej i sprawnej organizacji zebrania. 

KURS - 10 PUNKTÓW TWARDYCH !

17 października 2009 roku planujemy zorganizowanie w Domu Lekarza w Katowicach 
przy ul. Grażyńskiego 49a kursu naukowo-szkoleniowego nr SC-6/2009 „Wpływ czynni-
ków fizjologicznych i patologicznych na działanie leków - indywidualizacja farmakoterapii. 
Część II”.  Za udział w kursie zakończonym testem uczestnicy otrzymają 10 punktów eduka-
cyjnych. Kurs rozpocznie się o godz. 8:15, a osoby chętne do uczestniczenia powinny przed 
jego rozpoczęciem przedłożyć organizatorom: wypełniony formularz zgłoszenia, kseroko-
pię dowodu wpłaty oraz dokument potwierdzający aktualnie opłaconą składkę członkowską 
PTFarm. Członkowie naszego Towarzystwa płacą za kurs 20 zł, pozostałe osoby 120 zł. 
Szczegółowe informacje o kursie dostępne są na stronie oddziału katowickiego PTFarm 
www.katowice.ptfarm.pl w dziale aktualności oraz na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej. 
Aby umożliwić sprawną rejestrację uczestników, przygotowaliśmy elektroniczny formularz 
zgłoszenia dostępny na stronie www.ptfarm.pl/?pid=752

ZEBRANIA NAUKOWO-SZKOLENIOWE W DOMU LEKARZA

Jednocześnie serdecznie zapraszamy  wszystkie Koleżanki i Kolegów do udzia-
łu w zebraniach naukowo-szkoleniowych i innych kursach organizowanych przez nasz 

Zarząd.  Polecamy najbliższe spotkanie w Domu Lekarza, któ-
re odbędzie się 30 września br., a wykład naukowy „Interak-
cje leków - częstość, istotność kliniczna, zapobieganie” wygłosi  
dr n. farm. Maria Jawień z Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fi-
zycznej CM UJ w Krakowie. Po wykładzie odbędzie się prezentacja 
praktycznego wykorzystania modułu „Interakcje leków” dostępnego 
w programie komputerowym obsługi apteki firmy Kamsoft. Na kolejne 
spotkania w Domu Lekarza zapraszamy: 28 października, 25 listopada 
i 16 grudnia. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby wykłady 
naukowe były ciekawe i poruszały aktualne zagadnienia z dynamicznie 
rozwijających się nauk farmaceutycznych, a zebrania w istotny sposób 
przyczyniały się do poszerzania i aktualizowania Państwa wiedzy. 
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INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW

Do udziału w naszych zebraniach zapraszamy także 
tegorocznych absolwentów podejmujący sześciomiesięczną praktykę 

zawodową w aptekach. Szczególnie polecamy zebrania w Domu Le-
karza, bowiem zawsze będziemy się starali przekazywać aktualne informacje i komunikaty 
związane z przebiegiem stażu. Równocześnie prosimy o zapoznanie się z coroczną ankie-
tą dotyczącą oceny praktyki, która znajduje się na stronie oddziału katowickiego PTFarm 
www.katowice.ptfarm.pl w dziale aktualności.

INFORMACJE CZŁONKOWSKIE

Bieżące informacje o naszych spotkaniach można uzyskać na stronie internetowej kato-
wickiego oddziału Towarzystwa www.katowice.ptfarm.pl oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej 
www.katowice.oia.pl

Informujemy także, że udział w naszych zebraniach jest bezpłatny, a otrzymane 
zaświadczenia o uczestnictwie są ważne i zaliczane do szkoleń ciągłych jedynie w przy-
padku opłacenia przez daną osobę składki członkowskiej PTFarm. 

Składka roczna wynosi obecnie 36 zł, seniorzy płacą 50% tej 
kwoty. Można ją opłacić gotówką w czasie zebrań PTFarm w Domu 

Lekarza lub w sekretariacie ŚIA u pani Katarzyny Szymała, a także 
przelewem na konto: 

PKO S.A. I/O Katowice 14 1020 2313 0000 3702 0174 5975.  

Informujemy, że osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej 
PTFarm nie będą miały zaliczonych punktów edukacyjnych za udział w ze-
braniach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez oddział PTFarm 
w Katowicach. Aby zostać członkiem PTFarm, należy wypełnić deklarację 
członkowską, którą można pobrać ze strony internetowej oddziału, opła-

cić składkę członkowską, a wypełnioną deklarację należy przekazać zarządowi 
oddziału (w czasie zebrania w Domu Lekarz), przesłać na adres zarządu oddziału: ZO 
PTFarm. w Katowicach, Apteka Szkoleniowa, ul. Kasztanowa 3, 41-205 Sosnowiec lub 
pozostawić w sekretariacie ŚIA.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do członkowstwa w Polskim Towarzystwie Farma-
ceutycznym i uczestniczenia w naszych zebraniach, a osoby zainteresowane działalnością 
zapraszamy do czynnej współpracy.

Prezes ZO PTFarm. - dr Kazimiera Klementys 

Z-ca prezesa ZO
- dr Grażyna Janikowska

Sekretarz ZO 
- dr Małgorzata Dołowy

Skarbnik ZO 
- dr Piotr Brukiewicz
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Legitymacja „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia - 1974r.
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Mgr Janina Krauze na tle 
witrażu w aptece 
przy ul. Jana w Katowicach 
- lata 70 - te

Legitymacja dot.
odznaczenia
„Srebrnym Krzyżem
Zasługi” - 1977r.

Dyplom
„Za X-cio letnią pracę

w Społecznej Farmaceutycznej 
Służbie Zdrowia

- 1961r.
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Szanowni Właściciele Aptek

Serdecznie dziękuję za wsparcie 
i życzliwość podczas mojej kampanii 
wyborczej do Parlamentu Europejskiego. 
Liczne telefony i e-maile od Państwa 
były dla mnie niezwykle miłym akcentem 
kampanii. Co prawda nie udało mi się dostać 
do Europarlamentu, niemniej uzyskane 
prawie 9 tys. głosów, jak na wyborczy 
debiut, daje mi sporą satysfakcję. Jeszcze 
raz Dziękuję, polecam się na przyszłość 
i zapewniam, że zawsze będziecie mogli 
Państwo na mnie liczyć.

Wicewojewoda

Adam Matusiewicz

Małe muzeum Śląskiej Izby Aptekarskiej 

W Śląskiej Izbie Aptekarskiej stworzyliśmy małe muzeum farmacji jako element 
ozdobny sali konferencyjnej, w której stanął regał apteczny (zdjęcie poniżej), a na jego 
półkach eksponaty z aptek. 

Pierwsze eksponaty otrzymali-
śmy od mgr farm. Waltraudy Druż-
by oraz mgr farm. Haliny Szturc 
z apteki „APTEKA NA RYNKU” 
w Mysłowic oraz od mgr farm. 
Grażyny Pileckiej - Jaśniok i Anto-
niego Jaśniok za co serdecznie i go-
rąco dziękujemy. 

Prezes Rady ŚIA 
dr farm. Stanisław Piechula 

Śląska Izba Aptekarska jest 
zainteresowana przyjęciem 
lub kupnem starych 
przedmiotów i antyków 
związanych z farmacją.



PRACODAWCY

Szpital Miejski w Piekarach Śląskich zatrudni mgra 
farmacji. Kontakt: Szpital Miejski w Piekarach  
Śląskich ul. Szpitalna 11. 
tel. (032) 393 81 44 
email: ala@szpital.piekary.pl

Apteka Galen w Bielsku-Białej zatrudni magistra 
farmacji. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy 
o przesłanie CV. 
tel. (033) 816 95 61
e-mail: praca@aptekagalen.pl

Apteka w Zawierciu zatrudni magistra oraz technika 
farmaceutycznego.
tel. 0508 065 43�

Apteka w Chorzowie zatrudni technika farmaceutycznego 
na staż. Warunek - miejsce zamieszkania Chorzów. 
e-mail: aptekapodwaga@interia.pl

Apteka w Katowicach zatrudni osobę na stanowisku 
kierownika apteki na pełny etat.
tel. 0728 �53 386

Apteka w Dąbrowie Górniczej zatrudni mgr farmacji 
i technika farm. Na cały lub ½ etatu (po stażu).
tel. (032) 2640914

Apteka Osiedlowa w Katowicach zatrudni magistra  
farmacji na godziny, docelowo pełny etat.
tel. 0505 35 95 34
e-mail: mgrj.chmielowska@gazeta.pl

Apteka w Nowym targu zatrudni kierownika, magistra 
farmacji, technika oraz technika na staż. Zapewniamy 
dobre warunki pracy i płacy oraz miłą atmosferę.
tel. 0604 420 249

Zatrudnimy mgr farmacji do nowej apteki w Cho-
rzowie. Prosimy o kontakt telefoniczny w godz. od 
9.00 do �2.00.
tel. 0509 222 40�

Apteka na terenie Rybnika zatrudni magistra farmacji w 
pełnym wymiarze godzin - mile widziane uprawnienia 
do objęcia stanowiska kierownika.
tel. 060� 443 �5�

Zatrudnię kierownika apteki w Pszczynie z możliwością 
wynajmu mieszkania. Gwarantujemy dobre warunki w 
pracy. Apteka otwarta od poniedziałku do soboty w 
systemie dwuzmianowym.
tel. 0697 454 588

Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, dotychcza-
sowa praca nie daje ci satysfakcji, jesteś kreatywny, nie 
boisz się nowych wyzwań - to ta praca jest dla ciebie!
tel. 0698 692 484 
e-mail: feniks21@poczta.onet.pl

Apteka w Bytomiu zatrudni technika farmacji.
tel. (032) 280 09 87

Apteka w Sosnowcu zatrudni mgr farm. na pełny etat.
tel. 0 505 24� 343

Sprzedaż - Kupno - Prowadzenie aptek !
Pomoc w kontaktowaniu zainteresowanych.

Szanowni Państwo
Posiadamy już w Izbie bazę danych, w której znajduje się znaczące grono farmaceutów zainteresowanych 

zakupem aptek i pojedyncze oferty sprzedaży aptek. Zachęcam Państwa do korzystania z kontaktów oferowanych 
przez Izbę, chociażby z uwagi na możliwość uzyskania lepszej oferty przy większym gronie zainteresowanych 
kupnem apteki.

W kontaktach zapewniamy dyskrecję i udostępniamy takie informacje jakie Państwo uznacie za stosowne.
Osoby do kontaktu: Krzysztof Mańka - 668 220 318, Beata Konieczny - 668 220 317.
Jeżeli Państwo uznacie za najlepszy kontakt ze mną w tej sprawie: Stanisław Piechula - 601 55 44 11.

Z uszanowaniem
dr n. farm. Stanisław Piechula - Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

www.katowice.oia.pl �03

O
G

Ł
O

S
Z

E
N

IA



PRACOWNICY
Magister farmacji z dwuletnim stażem poszukuje pracy 
w aptece od listopada br. na terenie Jaworzna lub okolic.
tel. 0698 937 937

Magister farmacji z kilkuletnim doświadczeniem zawo-
dowym poszukuje pracy w Bielsku-Białej lub okolicach.
tel. 0503 768 298

Mgr farmacji z 4-letnim stażem pracy i doświadcze-
niem zawodowym poszukuje pracy w Katowicach, 
Chorzowie, Rudzie Śląskiej i okolicach.
tel. 05�2 38� 606

Technik farmacji, rok po stażu szuka pracy w okolicy 
Tychów, Pszczyny bądź Oświęcimia lub w innym miej-
scu z mieszkaniem. 
tel. 0502 9�5 44�

Mgr farm. podejmę pracę na cały etat w Zabrzu.
tel. 05�5 269 083

Tech. farm. z 30 - letnim stażem szuka pracy w Dąbrowie G.
tel. 0500 582 638

Absolwentka szkoły policealnej, państwowej w trybie 
dziennym poszukuje apteki do odbycia stażu w okoli-
cach Zabrza, Gliwic, Rudy Śląskiej, Chorzowa. 
tel. 0792 3�0 988

Magister farmacji po stażu i 6 miesiącach pracy szuka 
zatrudnienia na dodatkowe godziny lub etat w Rybni-
ku, Żorach lub okolicach.
e-mail: smusz10@wp.pl

Technik farmacji po stażu podejmie prace w Aptece 
lub Punkcie Aptecznym na terenie Jastrzębia, Wo-
dzisławia, Rydułtowy, Rybnika, Knurowa i wszyst-
kich okolic. B. dobra znajomość programu Kamsoft 
i obsługa pacjenta.
tel. 078� 855 543

Tegoroczna absolwentka szuka stażu w okolicach Dą-
browa Górnicza, Będzin, Czeladź, Sosnowiec, Kato-
wice, Zawiercie, Mysłowice. Dodatkowe kwalifikacje 
- kosmetolog.
tel. 078� �58 228
e-mail: anna_zadecka@interia.pl

Mgr farmacji z 6-letnim stażem pracy i specjalizacją 
z farmacji aptecznej szuka pracy jako kierownik ap-
teki od 01.01.2010r. - Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec,  
Będzin, Czeladź i okolice. 
tel. 079� 452 329

Jestem tegoroczną absolwentką państwowej szkoły 
w Katowicach. Poszukuję apteki, która umożliwi mi 
odbycie stażu (nawet na kilka miesięcy).
tel. 0507 234 452
e-mail: aqkr@wp.pl

Magister farmacji z 7 letnim stażem pracy, specjaliza-
cją z farmacji aptecznej, szuka pracy na ternie Katowic 
lub okolicy.
tel. 0608 580 88�

Mgr farm., wieloletni staż pracy, specjalizacja, do-
świadczenie kierownicze, podejmie pracę w Bielsku-
Białej lub okolicy. 
e-mail: farmaceutka@vp.pl

Technik farmacji pilnie poszukuje stażu na terenie  
Tychów lub okolic. Mam za sobą roczny staż. 
tel. 05�4 542 225

Technik Farmacji z 6-letnim stażem pracy poszukuje do-
datkowej pracy na godziny zlecone na terenie Mikołowa. 
tel. 0505 398 233

Technik farmacji z 25-letnim stażem podejmie pracę na 
terenie Gliwic, Zabrza. 
tel. 0602 447 �06
e-mail: cecylia1122@poczta.onet.pl

Jestem operatywną absolwentką studium farmaceu-
tycznego i szukam apteki do odbycia stażu na terenie 
Jaworzna, Sosnowca lub Katowic. 
tel. 0695 494 544

Podejmę pracę w aptece od października na terenie 
Pszczyny, Strumienia, Pawłowic lub Jastrzębia. 
tel. 0507 50� 928

Technik farmacji z 11-miesięcznym stażem podejmie 
pracę w aptece na terenie Tychów/Katowic i okolic. 
tel. 0784 63� 666

Technik farm. szuka pracy w górach z zakwaterowaniem 
(mile widziana Wisła, Ustroń), b. dobra znajomość pro-
gramu Kamsoft, kontakt z pacjentem 2,5 roku stażu pracy.
e-mail:  ipreslong85@op.pl

Mgr farmacji z wieloletnim stażem podejmie pracę 
w sobotę lub niedzielę na terenie Knurowa, Gliwic Za-
brza lub okolic. Mogą być też dyżury nocne
tel. 0785 559 397
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