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Szanowni Paƒstwo

Wreszcie zawita∏a do nas upra-
gniona wiosna. Drzewa zazieleni∏y si´,
a przyroda wystrzeli∏a do ˝ycia. Tylko
czy my farmaceuci potrafimy korzy-
staç z uroków wiosennej pogody? Pra-
cujemy w naszych aptekach, zmaga-
jàc si´ z naszà ci´˝kà aptekarskà rze-
czywistoÊcià, zapominajàc, ˝e praca
jest tylko – aczkolwiek bardzo wa˝nà –
cz´Êcià naszego ˝ycia. Martwimy si´
mniejszymi obrotami w aptekach, mar-
twimy si´ mniejszà rentownoÊcià na-
szych aptecznych przedsi´biorstw,
martwimy si´ brakami leków w apte-
kach (sytuacja kuriozalna w realiach
„wolnego rynku”), martwimy si´ dalej
funkcjonujàcà zakazanà reklamà
w wielu miejscach. I nie bardzo widaç
mo˝liwoÊci zmiany zaistnia∏ej sytuacji.
A mo˝e jednak nastàpi jakiÊ prze∏om
przynajmniej w tej dziedzinie? 

W ostatnim czasie pojawi∏y si´ wy-
jàtkowo wa˝ne uzasadnienia Woje-
wódzkiego Sàdu Administracyjnego
w Warszawie. Uzasadnienia dotyczy∏y
wyroków wydanych przez ten sàd,
w sprawach z grudnia 2012 i stycznia
2013 a dotyczy∏y ∏amania zakazu re-

klamy aptek. TreÊç tych uzasadnieƒ
potwierdza, ˝e podstawà materialno-
prawnà wydawanych decyzji by∏ art.
94a ust. 1 Prawa Farmaceutycznego.
Wojewódzki Sàd Administracyjny
w Warszawie stwierdzi∏ równie˝
w swoim uzasadnieniu, ˝e egzekwo-
wanie przestrzegania zakazu reklamy
aptek le˝y w interesie spo∏ecznym.
Tak te˝ argumentowaliÊmy nasze
wnioski do Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w sprawie ∏amania
ww. zakazu. 

Wyroki te sà bardzo wa˝nym kro-
kiem w celu utworzenia orzecznictwa
w dalszym procedowaniu i orzekaniu
w takich lub podobnych przypadkach.
Tylko szkoda, ˝e w naszym systemie
prawnym trwa to tak d∏ugo. Wyroki te
majà daç or´˝ dla administracji paƒ-
stwowej w tej tak wa˝nej dla naszego
zawodu sprawie, jakà jest reklama ap-
tek. Taki by∏ wniosek ze spotkania zor-
ganizowanego przez Prezesa Naczel-
nej Rady Aptekarskiej oraz G∏ównego
Inspektora Farmaceutycznego preze-
sów Okr´gowych Rad Aptekarskich
z Wojewódzkimi Inspektorami Farma-
ceutycznymi. Nie rozumiemy w samo-
rzàdach w ca∏ej Polsce sytuacji podej-
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mowania negatywnych decyzji przez
WIF i GIF dotyczàcych sk∏adanych
przez samorzàd aptekarski wniosków
o wszcz´cie post´powaƒ administra-
cyjnych w sprawie zakazu reklamy
oraz dopuszczenie samorzàdu do tych
post´powaƒ na prawach strony. Nie-
zrozumia∏y jest równie˝ fakt ˝e Policja
i Sàd Powszechny lepiej radzà sobie
z orzekaniem, co jest zakazem rekla-
my a co nie, ni˝ instytucje do tego po-
wo∏ane z delegacji ustawowych.

Zakaz reklamy aptek nie jest jedy-
nà sprawà którà zajmuje si´ obecnie
samorzàd, ale jest jednà z najwa˝niej-
szych, rzec by mo˝na priorytetowà,
dlatego, ˝e dotyczy bytu materialnego
aptekarzy, szczególnie tych w poje-
dynczych ma∏ych rodzinnych apte-
kach. 

Innà wa˝nà sprawà, o którà samo-
rzàd aptekarski b´dzie si´ upomina∏,
jest sprawa mar˝ aptecznych i sposo-
bu naliczania tych mar˝ w celu popra-
wienia rentownoÊci aptek. 

Wreszcie uda∏o si´ równie˝ zdobyç
konsensus w sprawie identyfikatorów,
którymi b´dà pos∏ugiwaç si´ farma-
ceuci pracujàcy w aptekach. Uchwa∏a
NRA z dnia 28.05.2013 r okreÊla wzór
takiego identyfikatora. Identyfikator
b´dzie wyraênie wskazywa∏, która
osoba w aptece ukoƒczy∏a wy˝sze
studia i jest najlepiej przygotowanà
osobà do udzielania informacji o pro-
duktach leczniczych w aptece. 

Je˝eli do tego do∏o˝ymy prace, któ-
re zmierzajà do zaniechania kszta∏ce-
nia techników farmaceutycznych
w szko∏ach policealnych to widaç, ˝e
sà to kroki zmierzajàce do poniesienia
roli farmaceuty w aptece. Jest to temat
bardzo intrygujàcy szczególnie dla
m∏odych adeptów zawodu aptekar-
skiego. 

Z nadziejami równie˝ czekamy na
projekty nowelizowanych du˝ych
ustaw. Ustawa refundacyjna i Prawo
Farmaceutyczne majà zostaç po raz
kolejny poprawione. Prace ju˝ trwajà .
Uwagi samorzàdu aptekarskiego zo-
sta∏y opublikowane na stronach inter-
netowych. Wszystkie samorzàdy mia∏y
mo˝liwoÊç sk∏adania w∏asnych propo-
zycji do tych nowelizacji, dotyczàcych
aptek otwartych jak równie˝ szpital-
nych. 

Poza tym zapraszam wszystkich
farmaceutów na organizowane przez
Okr´gowà Izb´ Aptekarskà w Olszty-
nie szkolenia i spotkania naukowe,
w trakcie których mo˝na uzyskaç
punkty edukacyjne. Przypominam
Paƒstwu, ˝e dla wielu aptekarzy koƒ-
czy si´ w tym roku okres edukacyjny. 

Zapraszam równie˝ do korzystania
z imprez integracyjnych organizowa-
nych przez nasz samorzàd. W ostat-
nich dniach maja pop∏yn´liÊmy z grupà
ch´tnych aptekarzy na sp∏yw kajako-
wy rzekà ¸ynà. Przep∏yn´liÊmy przez
malowniczy Olsztyn a zakoƒczyliÊmy
za elektrownià Bràswa∏d. Nied∏ugo b´-
dà organizowane te˝ przez naszà Izb´
kolejne ogólnopolskie Regaty farma-
ceutyczne. Regaty odb´dà si´ w dni-
ach 30.08-02.09.2013 na jeziorach
mazurskich. Serdecznie zapraszam
wszystkich ˝eglarzy i sympatyków ˝e-
glarstwa do udzia∏u. Jeszcze wcze-
Êniej przed nami sezon urlopowy
w zwiàzku z czym ˝ycz´ Wam wszyst-
kim przyjemnego wypoczynku, wspa-
nia∏ych woja˝y krajowych i zagranicz-
nych oraz szcz´Êliwego powrotu do
domu.

Roman Jan Grzechnik 

S∏owo Prezesa
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Z protokó∏u posiedzenia Prezy-
dium Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej w dniu 26 lutego 2013 r. 
Posiedzenie prowadzi∏a z-ca Prezesa
Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Teresa Korbut.

* Prezydium w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki o nazwie „Avena” w Nidzi-
cy, ul. KoÊciuszki 2 spotka∏o si´ z Panem
mgr farm. Wojciechem Rychcikiem. Cz∏on-
kowie Prezydium podj´li uchwa∏´ w spra-
wie udzielenia r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki w nast. g∏osowaniu: za – 4
g∏osy, przeciw – 0 g∏osów, wstrz. – 1 g∏os.

* Prezydium zapozna∏o si´ z proÊbà
Pani mgr farm. Mai Ma∏gorzaty Szuflet
o wyliczenie na podstawie z∏o˝onych do-
kumentów sta˝u pracy, który mo˝e zostaç
uznany do wymaganego Prawem farma-
ceutycznym 5-letniego sta˝u potrzebnego
do obj´cia stanowiska kierownika apteki.
Z przedstawionego przebiegu pracy wyni-
ka, i˝ z pomini´ciem pracy w hurtowni far-
maceutycznej od 02.04.2007 r. do
13.12.2010 r. (co nie wlicza si´ do tego
sta˝u), Pani magister w aptece przepraco-
wa∏a tylko 2 lata, 6 miesi´cy i 18 dni (liczàc
do 28.02.2013 r.)

Z protokó∏u posiedzenia Pre-
zydium Okr´gowej Rady Apte-
karskiej w dniu 12.03.2013 r. 

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Roman Grzechnik.
* Prezydium spotka∏o si´ z Panià

mgr farm. Magdalenà Ko∏pa, w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki ogólnodost´p-
nej w Olsztynie, ul. Janowicza 3L. Pani
magister jest naszym cz∏onkiem, nie kara-
na za przewinienia zawodowe, pierwszy
okres szkoleniowy zakoƒczony, kolejny
2011-15 trwa. Cz∏onkowie Prezydium jed-

nog∏oÊnie podj´li Uchwa∏´ o stwierdzeniu
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià 
mgr farm. Reginà Kuna w zwiàzku z wnio-
skiem o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki ogólnodost´pnej o na-
zwie „Kwadrat” w Lidzbarku Warmiƒskim,
ul. Bartoszycka 12. Pani magister z∏o˝y∏a
wniosek o wpis na list´ cz∏onków naszej
Izby z dniem 09.03.2013 r. Z poprzedniej
OIA dostarczy∏a zaÊwiadczenie o op∏aco-
nych sk∏adkach i niekaralnoÊci za przewi-
nienia zawodowe. WyjaÊnia∏a, i˝ decyzja
o nowej pracy zosta∏a podyktowanà prze-
prowadzkà do Lidzbarka Warmiƒskiego.
Cz∏onkowie Prezydium podj´li Uchwa∏´
o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki w nast´pujàcym g∏osowaniu:
za – 3 g∏osy, przeciw – 0 g∏osów, wstrz. –
3 g∏osy.

* Prezydium spotka∏o si´ z kierowni-
kiem apteki o nazwie „Na Zdrowie” w Olsz-
tynie, ul. Okrzei w zwiàzku ze skargà prze-
kazanà przez Biuro Rzecznika Praw Pa-
cjenta na pracownika apteki. WyjaÊnienie
w tej sprawie z∏o˝one równie˝ na piÊmie
zostanie przekazane do Biura Rzecznika
Praw Pacjenta.

* W zwiàzku z wnioskami Warmiƒsko-
-Mazurskiego Inspektora Farmaceutycz-
nego o przedstawienie stanowiska w spra-
wie wydania r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia dzia∏u farmacji – Pani magister Da-
nucie Moroz w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Reszlu, Pani magister Agacie Szalpuk
w Lecznicy Chirirgiczno-Ortopedycznej
ESKULAP w Olsztynie i Pani magister Da-
nucie Harbaszewskiej w Centrum Opieki
Paliatywnej im. Jana Paw∏a II w Olsztynie
odby∏o si´ spotkanie z tymi osobami.
Zgodnie ze stanowiskiem ORA podj´tym
na poprzednim posiedzeniu, kierownicy
dzia∏ów farmacji powinni spe∏niaç takie sa-
me kryteria jak kierownicy aptek i nie mogà
pe∏niç jednoczeÊnie stanowisk kierowni-
czych w innej aptece lub hurtowni. Tylko
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Pani magister Danuta Harbaszewska spe∏-
nia wszystkie wymogi, zostanie Radzie
przekazana pozytywna opinia o wydaniu
r´kojmi. 

* Prezes Roman Grzechnik zapozna∏

cz∏onków Prezydium ze skargà adresowa-
nà do Okr´gowej Rady Aptekarskiej (od-
dzielnie adresowana do OROZ), w której
zawarta zosta∏a informacja o nieprawid∏o-
woÊciach w jednej z aptek w W´gorzewie.
Sprawa w toku. 

* Skargà na jednà z aptek w Piszu.
Sprawa w toku. 

* OtrzymaliÊmy do wiadomoÊci infor-
macj´ GIF adresowanà do Prezesa NRA
zawierajàca zestawienie post´powaƒ
w sprawie reklamy aptek, prowadzonych
przez poszczególnych inspektorów woje-
wódzkich z podaniem wysokoÊci na∏o˝o-
nych kar.

Z protokó∏u posiedzenia Prezy-
dium Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej w dniu 19 marca 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Roman Grzechnik.
* Prezydium spotka∏o si´ z Panià 

mgr farm. Aldonà Skoniecznà w zwiàzku
z wnioskiem WIF o opini´ w sprawie udzie-
lenia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „Mi´towa”
w Olsztynie, ul. Piotrowskiego 16D zawie-
rajàcà w szczególnoÊci opini´ w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki. Od 01.04.2013 r. planuje
pe∏niç obowiàzki kierownika nowej apteki.

W aptece ma byç jeszcze zatrudniony
magister farmacji na 1/2 etatu. Prezydium
przeka˝e Radzie pozytywnà opini´ o kan-
dydatce na kierownika apteki.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià 
mgr farm. Aldonà U˝yƒskà w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenia r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki o nazwie „No-
wa” w Rozogach, ul. 24 Stycznia 24C.

Cz∏onkowie Prezydium jednog∏oÊnie pod-
j´li Uchwa∏´ o stwierdzeniu r´kojmi nale˝y-
tego prowadzenia apteki przez Panià ma-
gister Aldon´ U˝yƒskà.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià 
mgr farm. Lucynà Wiatrowskà w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenia r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki o nazwie
„Zdrowotna” w Moràgu, ul. Kujawska
Cz∏onkowie Prezydium podj´li Uchwa∏´
o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki w nast´pujàcym g∏osowaniu:
za – 5 g∏osów, przeciw – 0 g∏osów, wstrz.
– 1 g∏os.

Z protokó∏u posiedzenia Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 19 marca 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Roman Grzechnik
* Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu farmaceuty Pani mgr farm. Annie
Popielarskiej, zamierzone miejsce pracy
apteka „Dy˝urna” w Ostródzie.

* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
st´pnej o nazwie „APTEKA TANIA”
w Olsztynie, ul. Partyzantów 63. Wniosko-
dawcà jest Amber Pharma Sp. z o.o. z sie-
dzibà w Sopocie, Al. Armii Krajowej
137C/3. Kandydatem do funkcji kierownika
apteki jest mgr farm. Agnieszka Rejdych.
Uchwa∏à Nr 14/2013 z dnia 21 II 2013 r.
Okr´gowa Rada Aptekarska w Zielonej
Górze stwierdzi∏a „r´kojmi´” kandydatce
do funkcji kierownika. Cz∏onkowie Rady
dyskutowali o nazwie apteki „APTEKA TA-
NIA”, byli zgodni, ˝e nazwa ta narusza za-
kaz reklamy apteki – sugeruje ˝e sprzeda-
wane b´dà tylko tanie leki, podczas gdy
ceny leków z wykazów leków refundowa-
nych majà sta∏e jednakowe ceny obowià-
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zujàce w ka˝dej aptece. Rada podj´∏a
uchwa∏´ o wydaniu negatywnej opinii
o „zezwoleniu” z uwagi na nazw´ apteki
oraz przyj´∏a uchwa∏´ ORA w Zielonej Gó-
rze o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki kandydatowi na kierowni-
ka. Uchwa∏a zosta∏a podj´ta w nast´pujà-
cym g∏osowaniu: za uchwa∏à – 14, przeciw
– 0, wstrz. – 1 g∏os 

* Rada podj´∏a uchwa∏´ o wydaniu po-
zytywnej opinii w sprawie zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej o na-
zwie „Apteka Przyjazna” w Gi˝ycku przy ul.
KoÊciuszki 25A i 26B zawierajàcej m.in.
stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki kandydatowi do funkcji kie-
rownika. Wnioskodawcà jest przedsi´bior-
ca Pan Bart∏omiej Saczuk, kandydatem do
funkcji kierownika apteki jest mgr farm.
Magdalena Wiszniewska, która z dniem
19.03.2013 r. jest cz∏onkiem naszej Izby.
Podczas rozmowy wykaza∏a si´ doskona∏à
znajomoÊcià przepisów prawnych doty-
czàcych prowadzenia apteki. Przedstawi∏a
zaÊwiadczenie z OIA w Bia∏ymstoku o tym,
˝e nie toczy si´ wobec niej post´powanie
z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej,
realizuje drugi okres szkoleniowy 2009-
2013. Uchwa∏´ o wydaniu pozytywnej opi-
nii o „zezwoleniu” Rada podj´ta w nast´-
pujàcym g∏osowaniu: za – 12, przeciw – 0,
wstrz. – 3 g∏osy.

* Rada podj´∏a uchwa∏´ o wydaniu po-
zytywnej opinii w sprawie zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej o na-
zwie „Apteka Mi´towa” w Olsztynie przy ul.
Piotrowskiego 16D zawierajàcej m.in.
stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki kandydatowi do funkcji kie-
rownika. Wnioskodawcà sà przedsi´biorcy
Pani Iwona Sumi∏a i Pani Krystyna Pal-
czyƒska . Kandydatem do funkcji kierowni-
ka apteki jest mgr farm. Aldona Skoniecz-
na, cz∏onek naszej Izby, z którà Prezydium
spotyka∏o si´. Uchwa∏´ o wydaniu pozy-
tywnej opinii o „zezwoleniu” Rada podj´ta

w nast´pujàcym g∏osowaniu: za – 10,
przeciw – 0, wstrz. – 4 g∏osy .

* Rada zapozna∏a si´ z wnioskiem WIF
o wydanie opinii w sprawie zezwolenia na
prowadzenie apteki ogolnodost´pnej o na-
zwie „Ratuszowa – Tanie leki” w Górowie
I∏aweckim, Pl. Ratuszowy 12/14. Wnioso-
dawcà jest przedsi´biorca Bogdan Szmu-
lik i Andrzej Chaciƒski . Kandydatem do
funkcji kierownika apteki jest mgr farm. Ta-
deusz Murzyd∏o cz∏onek OIA w Warsza-
wie. 

* Rada zaj´∏a stanowisko w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia dzia∏u farmacji szpitalnej ZOZ
w Reszlu kandydatowi na kierownika
mgr farm. Danucie Moroz. Pani magister
jest kierownikiem apteki szpitalnej Szpitala
w Biskupcu. Zgodnie ze stanowiskiem
ORA podj´tym na poprzednim posiedze-
niu, do kierowników dzia∏ów farmacji szpi-
talnej stosuje si´ takie same kryteria jak do
kierowników aptek, czyli nie mo˝na byç
jednoczeÊnie kierownikiem w dwóch apte-
kach. Wobec powy˝szego Rada podj´∏a
uchwa∏´ – postanowienie o odmowie
stwierdzenia „r´kojmi” . Uchwa∏a zosta∏a
podj´ta w nast. g∏osowaniu: za uchwa∏à –
8, przeciw – 0, wstrz. – 7 g∏osów.

* Rada zaj´∏a stanowisko w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia dzia∏u farmacji szpitalnej w Leczni-
cy Chirurgiczno-Ortopedycznej Eskulap
w Olsztynie przy ul. Brzozowej 14 kandy-
datowi na kierownika mgr farm. Agacie
Szalpuk.. Pani magister jest kierownikiem
hurtowni farmaceutycznej „Milden” w Olsz-
tynie, poza tym pracuje w pe∏nym wymia-
rze pracy w aptece ogólnodost´pnej „Me-
lissa” przy ul. Pana Tadeusza (od
1.11.1994 r.). Zgodnie ze stanowiskiem
ORA, do kierowników dzia∏ów farmacji
szpitalnej stosuje si´ takie same kryteria
jak do kierowników aptek, czyli nie mo˝na
byç kierownikiem jednoczeÊnie dwóch ap-
tekach lub kierownikiem apteki i hurtowni.
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Wobec powy˝szego Rada podj´∏a uchwa-
∏´ – postanowienie o odmowie stwierdze-
nia „r´kojmi”. Uchwa∏a zosta∏a podj´ta
w nast´pujàcym g∏osowaniu: za uchwa∏à –
8, przeciw – 0, wstrz. – 7 g∏osów.

* Rada zaj´∏a stanowisko w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia dzia∏u farmacji szpitalnej w Cen-
trum Opieki Paliatywnej w Olsztynie przy
Al. Wojska Polskiego kandydatowi do
funkcji kierownika mgr farm. Danucie Har-
baszewskiej, która spe∏nia kryteria doty-
czàce kierownika dzia∏u farmacji szpitalnej
zgodnie z prawem farmaceutycznym. Ra-
da podj´∏a uchwa∏´ o stwierdzeniu „r´koj-
mi” w nast´pujàcym g∏osowaniu: za
uchwa∏à – 14, przeciw – 0, wstrz. – 1 g∏os.

* Rada podj´∏a uchwa∏´ o zakoƒczeniu
pierwszego okresu szkolenia ciàg∏ego
2004-2008 (przed∏u˝ony do 31.12.2010)
Pani mgr farm. Ewie Nowak-Bronackiej.
Wymagane 100 punktów edukacyjnych
uzyska∏a z dniem 22.02.2013 r. i z tym
dniem zaliczono pierwszy okres edukacyj-
ny. Uchwa∏a zosta∏a podj´ta jednog∏oÊnie.

* Na proÊb´ cz∏onka naszej Izby Pani
magister farmacji Rada podj´∏a jednog∏o-
Ênie uchwa∏´ o roz∏o˝eniu zaleg∏ych sk∏a-
dek na cztery raty. Pani magister prosi
równoczeÊnie o skreÊlenie z listy cz∏onków
OIA z dniem 31.12.2012 r. poniewa˝ nie
wykonuje zawodu w aptece.

* Rada rozpatrywa∏a apel Pani 
mgr farm. Miros∏awy Aleksandrowicz o po-
moc finansowà w realizacji projektu „Obe-
lisk Smoleƒski”. (o którym by∏a mowa
w Biuletynie) upami´tniajàcego katastrof´
pod Smoleƒskiem. Postanowiono, ˝e zbie-
rzemy dobrowolne datki na ten cel. Mo˝na
te˝ wp∏acaç indywidualnie dowolne kwoty
na podane konto. 

* Przewodniczàcy Zespo∏u Sekcji Hi-
storii Farmacji PTFarm. dr farm. Jan Ma-
jewski zwróci∏ si´ z proÊbà o wsparcie fi-
nansowe w wys. pi´çset z∏ na wydanie to-
miku wierszy Pani dr farm. Marii Ellnain-

Wojtaszek emerytowanego nauczyciela
akademickiego Wydz. Farmaceutycznego
A.M. w Poznaniu. Autorka przeka˝e 30 eg-
zemplarzy dla OIA w Olsztynie. Rada przy-
chyli∏a si´ do proÊby. Uchwa∏a zosta∏a
podj´ta w nast´pujàcym glosowaniu: za –
10, przeciw – 0, wstrz. – 2.
* Informacje Wojewódzkiego Inspek-

tora Farmaceutycznego: 
• zmiana na stanowisku kierownika apteki:
w aptece „Dbam o Zdrowie” w Mràgowie,
ul. Królewiecka – mgr farm. Katarzyna Ko-
cent-Zieliƒska od 01.02.2013 r. 
w aptece „Arnika” w Olsztynie, ul. Janowi-
cza 3L – mgr farm. Magdalena Ko∏pa od
16.02.2013 r.
• uruchomienie apteki
apteka „Madame Lwowska” w Szczytnie
z dniem 01.03..2013. – kierownik apteki
mgr farm. Wojciech Kask.

* Pan mgr farm. Andrzej Woynarowski
odwo∏a∏ si´ do Naczelnej Rady Aptekar-
skiej od Uchwa∏y – postanowienia ORA nr
10/VI/2013 z dnia 19 II 2013 r. o wydaniu
negatywnej opinii dotyczàcej Jego osoby
jako kandydata na kierownika dzia∏u far-
macji szpitalnej w Mazurskim Centrum
Zdrowia Szpital Powiatowy wW´gorzewie.

* Zosta∏o skierowane doniesienie do
nast´pujàcych instytucji WIF, OIA w Olsz-
tynie, PIP, Izba Skarbowa, OROZ OIA
w Olsztynie o szeregu nieprawid∏owo-
Êciach jakie zdaniem skar˝àcej osoby mia-
∏y miejsce w jednej z aptek w W´gorzewie.
Sprawa w toku.

* Izba Lekarska w Olsztynie zwróci∏a
si´ z proÊbà o przeprowadzenie szkolenia,
wzorem lat ubieg∏ych, w ramach „sta˝u po-
dyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów”
na temat „Zasady wypisywania recept na
leki i wyroby medyczne oraz zleceƒ na
przedmioty ortopedyczne, Êrodki pomocni-
cze i lecznicze Êrodki techniczne”– szkole-
nie przeprowadzà Prezes mgr Roman
Grzechnik, mgr Pawe∏ Martyniuk i mgr Mi-
cha∏ Dutka.
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* Pismo informujàce o tym, ˝e w∏aÊci-
ciele aptek w Szczytnie wystàpili do Sta-
rosty z proÊbà o ograniczenie czasu dy-
˝urów w porze nocnej. Starosta zwraca
si´ do Izby o opini´ w tej sprawie i wska-
zanie mo˝liwoÊci realizacji wymienione-
go obowiàzku przez wszystkie apteki
w Szczytnie.

* OtrzymaliÊmy informacj´ od Staro-
stwa Powiatowego w Piszu o skardze pa-
cjenta na nieprawid∏owoÊç w pe∏nieniu
dy˝uru przez aptek´ przy ul. Warszaw-
skiej w Piszu. Sprawa w toku.

* Starostwo Powiatowe w Olsztynie
przekazuje do naszej wiadomoÊci infor-
macj´, ˝e Rada Powiatu nie wyrazi∏a
zgody na zniesienie dy˝urów nocnych
aptek z terenu miasta Olsztynek.

* OtrzymaliÊmy z Urz´du Wojewódz-
kiego w Olsztynie wykaz podmiotów wy-
konujàcych dzia∏alnoÊç leczniczà wpisa-
nych do rejestru prowadzonego przez
Wojewod´, które w swych strukturach
posiadajà aptek´ szpitalnà/zak∏ado-
wà/dzia∏ farmacji szpitalnej.

Z protokó∏u posiedzenia Prezy-
dium Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej w dniu 26 marca 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Roman Grzechnik.
* Prezydium spotka∏o si´ z Panià 

mgr farm. Ewà Bistroƒ w zwiàzku z wnio-
skiem o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki ogólnodost´pnej
w Olsztynie, ul. Jagielloƒska 55a/1a.
Cz∏onkowie Prezydium jednog∏oÊnie
podj´li Uchwa∏´ o stwierdzeniu r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki.

* OtrzymaliÊmy pismo G∏ównego In-
spektora Farmaceutycznego Pani Zofii
Ulz przekazujàce pismo Prezesa NRA
Grzegorza Kucharewicza ,wraz z za∏à-
czonymi do niego materia∏ami, które do-
tyczy proÊby o zbadanie, czy rozpo-

wszechniany przez MedicPress na tere-
nie miasta K´trzyn magazyn „Sokrates –
wszystko o zdrowiu” nie narusza zakazu
reklamowania aptek oraz ich dzia∏alnoÊci
a tak˝e reklamowania produktów leczni-
czych. Pani Inspektor informuje jedno-
czeÊnie, ˝e materia∏y te zosta∏y przeka-
zane do WIF w Olsztynie w celu rozpa-
trzenia ich zgodnoÊci z art. 94a prawa
farmaceutycznego 

* Cz∏onkowie Prezydium zostali zapo-
znani z treÊcià przygotowanego pisma,
które zostanie wys∏ane do Starostwa Po-
wiatowego w Szczytnie zwierajàce nasze
stanowisko w sprawie dy˝urów aptek

* W zwiàzku z nowà ustawà o odpa-
dach nale˝y ze strony Izby wypowiedzieç
umow´ z dotychczasowym przedsi´bior-
cà odbierajàcym odpady.

* Zapoznano si´ ze skargà pacjentki
na aptek´ w Centrum Wiktor w Olsztynie.
Sprawa w toku.

* Nades∏anà informacj´ na temat or-
ganizowanego maratonu SILESIA umie-
Êcimy na stronie internetowej naszej
Izby. Wspó∏organizatorem Maratonu
2013 jest OIA w Katowicach.

* Naczelna Rada Aptekarska nade-
s∏a∏a pismo z proÊbà o podanie danych
statystycznych dotyczàcych post´powaƒ
w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej farmaceutów, prowadzonych, za-
koƒczonych lub przygotowywanych do
ewentualnego prowadzenia przeciwko
farmaceutom ∏amiàcym zakaz reklamy.
Po zebraniu danych od Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej, Sàdu Aptekar-
skiego i Okr´gowej Rady Aptekarskiej
zostanie przygotowana odpowiedê w tej
sprawie.

* OtrzymaliÊmy odpowiedê na skar-
g´ decyzji nr 10/VI/2013 z dnia 19 II
2013 r. Naczelna Rada Aptekarska po
rozpatrzeniu skargi podj´∏a Uchwa∏´
w której podtrzymuje decyzj´ ORA
w Olsztynie.



Z protokó∏u posiedzenia Pre-
zydium Okr´gowej Rady Apte-
karskiej w dniu 09 kwietnia
2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Roman Grzechnik.
* Przygotowano pismo dla Naczelnej

Rady Aptekarskiej w którym zamieszczone
zosta∏ dane statystyczne dotyczàce pro-
wadzonych spraw z zakresu odpowiedzial-
noÊci zawodowej dotyczàce farmaceutów
z naszej Izby Aptekarskiej za okres
01.01.2012 – 31.03.2013 r..

* Cz∏onkowie Prezydium Rady zapo-
znali si´ ze sprawà dotyczàcà Pani 
mgr farm. Agaty Szalpuk, która decyzjà
WIF zosta∏a kierownikiem dzia∏u farmacji
szpitalnej Lecznicy Chirurgiczno-Ortope-
dycznej Eskulap w Olsztynie (WIF nie
wzià∏ pod uwag´ negatywnej opinii ORA ).

* W zwiàzku z tym, ˝e apteka „Nowa”
w Olsztynie jako kolejna apteka jest czyn-
na 24 godziny, na stronie Izby w miejscu
„dy˝ury aptek” zostanà umieszczone
wszystkie apteki z terenu miasta Olsztyn
czynne 24h.

* Do Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego przekazane zostanà ma-
teria∏y reklamowe które, naszym zdaniem,
stanowià naruszenie zakazu reklamy,
o którym mowa w Prawie Farmaceutycz-
nym. Pan mecenas przygotuje pismo w tej
sprawie.

* Rozpatrywano spraw´ zaleg∏ych
sk∏adek cz∏onkowskich. Sprawà zajmie si´
ju˝ Kancelaria Radców Prawnych „Inter-
Lex”.

* Prezes mgr Roman Grzechnik prze-
kaza∏ informacje z posiedzenia Rady Naro-
dowego Funduszu Zdrowia O/Olsztyn, na
którym przedstawiono wyniki kontroli aptek
za rok 2012. Poza tym Dyrektor NFZ
przedstawi∏ nowej Radzie Spo∏ecznej za-
sady wypisywania recept. 

Z protokó∏u posiedzenia Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej
w Olsztynie w dniu 16 kwiet-
nia 2013 r.
Posiedzenie prowadzi∏ Prezes O
kr´gowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Roman Grzechnik. 
* Rada jednog∏oÊnie podj´∏a uchwa∏y

w sprawie stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu farmaceuty dla nast, osób:
a) mgr farm. Abramczyk Karolina
b) mgr farm. Biedrzycki Grzegorz
c) mgr farm. Girek Ewa Katarzyna
d) mgr farm. Glinka Aneta
e) mgr farm. Golenia Ewa
f) mgr farm. Gràdwal Karolina
g) mgr farm. Kakareko Klaudia
h) mgr farm. Karkowski Rados∏aw Andrzej
i) mgr farm. Kostecka Karolina Bogus∏awa
j) mgr farm. Kowalska Julita Anna
k) mgr farm. Matczak Marcin
l) mgr farm. Pabich Piotr Wojciech
∏) mgr farm. Rydz Paulina
m) mgr farm. Sawicka Emilia
n) mgr farm. Smoliƒska Daria
o) mgr farm. Stefanowska Sonia
p) mgr farm. Szalpuk Karolina
r) mgr farm. Tadla Edyta Joanna
s) mgr farm. Winnicka Olga

* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie udzielenia
zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodost´pnej o nazwie „Apteka Ratuszo-
wa– Tanie leki” w miejscowoÊci 11-220
Górowo I∏aweckie, Pl. Ratuszowy 12/14.
Osobà proponowanà na kierownika apte-
ki jest Pan mgr farm. Tadeusz Murzyd∏o,
który uchwa∏à OIA w Warszawie nr
4365/K/103/2013 uzyska∏ r´kojmi´ nale-
˝ytego prowadzenia apteki. Wniosko-
dawcà sà przedsi´biorcy Pan Bogdan
Szmulik i Pan Andrzej Chaciƒski. Zdecy-
dowany sprzeciw cz∏onków Rady budzi
nazwa tej apteki, która ewidentnie nosi
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znamiona reklamy niezgodnej z Prawem
Farmaceutycznym. Uchwa∏´ w sprawie
wydania negatywnej opinii o „zezwole-
niu” Rada podj´∏a w nast´pujàcym g∏oso-
waniu: za – 9 g∏osów, przeciw – 0 g∏o-
sów, wstrz. – 1 g∏os..

* Rada jednog∏oÊnie pozytywnie roz-
patrzy∏a proÊb´ Pana mgr farm. Konrada
Okurowskiego o przed∏u˝enie pierwsze-
go okresu edukacyjnego. 
* Informacje Wojewódzkiego In-

spektora Farmaceutycznego:
• zmiana na stanowisku kierownika apte-
ki:
w aptece szpitalnej Szpitala Miejskiego
w Moràgu, ul. Dàbrowskiego 16– prowa-
dzenie apteki od 04.04.2013 r. przej´∏a
mgr farm. Beata Siemianowska
w aptece „Nowa” w Rozogach, ul. 24
Stycznia 24 c – prowadzenie apteki od
22.02.2013r. przej´∏a mgr farm. Aldona
U˝yƒska
w aptece ogólnodost´pnej w Olsztynie,
ul. 24 Jagielloƒska 55a/1a – prowadzenie
apteki od 16.03.2013r. przej´∏a mgr farm.
Ewa Bistroƒ
w aptece „Zdrowotna” w Moràgu, ul. Ku-
jawska 8 – prowadzenie apteki od
02.04.2013r. przej´∏a mgr farm. Lucyna
Wiatrowska
w aptece „Avena” w Nidzicy, ul. Ko-
Êciuszki 2 – prowadzenie apteki od
01.03.2013 r. przejà∏ mgr farm. Wojciech
Rychcik
w aptece „Dbam o Zdrowie” w Mràgowie,
ul. Królewiecka 58 – prowadzenie apteki
od 01.04.2013 r. przej´∏a mgr farm. Be-
ata Opa∏acz-Macholl (cz∏onek Gdaƒskiej
OIA)
• uruchomiono apteki
„Tania” w Olsztynie, ul Partyzantów 63
od 26.03.2013 r. – kierownik apteki
mgr farm. Agnieszka Rejdych
„Przyjazna” w Gi˝ycku, ul. KoÊciuszki
25a i 25b od 15.04.2013 r. – kierownik
mgr farm. Magdalena Wiszniewska

Z protokó∏u posiedzenia Pre-
zydium Okr´gowej Rady Apte-
karskiej  w Olsztynie w dniu
23 kwietnia 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏a 
z-ca Prezesa mgr farm. Teresa Korbut.
* Prezydium spotka∏o si´ z Panià 

mgr farm. Anità Gawrewicz w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki ogólnodost´p-
nej „Lipowa” w Lidzbarku Warmiƒskim
przy ul. Lipowej 2c. W rozmowie z cz∏onka-
mi Prezydium wykaza∏a si´ znajomoÊcià
prawa farmaceutycznego i obowiàzków
kierownika apteki. 

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià 
mgr farm. Ewelinà Mazur-Sabat zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki ogólnodost´p-
nej „Âw. Brunona” w Orzyszu przy ul. Cier-
niaka 6. W rozmowie z cz∏onkami Prezy-
dium wykaza∏a si´ znajomoÊcià prawa far-
maceutycznego i obowiàzków kierownika
apteki. 

* Omawiana by∏a sprawa czterech far-
maceutów dotyczàca zaleg∏oÊci w op∏aca-
niu sk∏adki cz∏onkowskiej.

Z protokó∏u posiedzenia Pre-
zydium Okr´gowej Rady Apte-
karskiej w Olsztynie w dniu 26
kwietnia 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes 
mgr farm. Roman Grzechnik.
* Prezydium podj´∏o uchwa∏´ w spra-

wie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki ogólnodost´pnej „Lipo-
wa” w Lidzbarku Warmiƒskim przy ul. Li-
powej 2c Pani mgr farm. Anicie Gawre-
wicz. Uchwa∏a zosta∏a podj´ta jednog∏o-
Ênie przy udziale 5. cz∏onków Prezydium.

* Prezydium podj´∏o uchwa∏´ w spra-
wie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki ogólnodost´pnej „Âw.
Brunona” w Orzyszu przy ul. Cierniaka 6.
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Pani mgr farm. Ewelinie Mazur-Sabat.
Uchwa∏a podj´ta w nast´pujàcym g∏oso-
waniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 1 g∏os.

Z protokó∏u posiedzenia Prezy-
dium Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej w dniu 14 maja 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Roman Grzechnik.
* Prezydium spotka∏o si´ z Panem 

mgr farm. Jackiem Serwackim w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenia r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki o nazwie „No-
wa” w Miastku, ul. Kazimierza Wielkiego
24. Pierwszy okres szkoleniowy zakoƒczo-
ny, kolejny rozpocz´ty. Cz∏onkowie Prezy-
dium podj´li Uchwa∏´ o stwierdzeniu r´koj-
mi nale˝ytego prowadzenia apteki w na-
st´pujàcym g∏osowaniu: za – 3 g∏osy,
wstrz. – 2 g∏osy, przeciw – 0 g∏osów.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià 
mgr farm. Magdalenà Kasztelan w zwiàz-
ku ze zmianà adresu przez hurtowni´ far-
maceutycznà Kargo Sp. z o.o., której jest
kierownikiem. Hurtownia mieÊci∏a si´ na ul.
Stalowej 4, obecnie jest na ul. Sprz´towej
2 w Olsztynie. W∏aÊciciele i kierownik po-
zostali bez zmian. Sprawa b´dzie rozpa-
trywana na nast´pnym posiedzeniu.

Z protokó∏u posiedzenia Prezy-
dium Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej w dniu 21 maja 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Roman Grzechnik
* Prezydium spotka∏o si´ z Panià 

mgr farm. Agatà Barbarà Zinkiewicz
w zwiàzku z wnioskiem WIF o opini´
w sprawie udzielenia zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodost´pnej o na-
zwie „Arnika” w Moràgu, ul. Kujawska 8
zawierajàcà w szczególnoÊci opini´
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki. Pani magister realizu-

je kolejny rozpocz´ty okres szkoleniowy
2011-15, jest dobrze zorientowana w prze-
pisach dotyczàcych prowadzenia apteki.
Prezydium przeka˝e Radzie pozytywnà
opini´ o kandydatce na kierownika apteki.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià 
mgr farm. Aldonà U˝yƒskà w zwiàzku
z wnioskiem WIF o opini´ w sprawie udzie-
lenia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „Zdrowie”
w Szczytnie, ul. KoÊciuszki 20 zawierajàcà
w szczególnoÊci opini´ w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki. Pani magister realizuje kolejny
okres szkoleniowy 2009-2013. W rozmo-
wie wykaza∏a si´ dobrà znajomoÊcià na te-
mat przepisów obowiàzujàcych w aptece..
Prezydium przeka˝e Radzie pozytywnà
opini´ o kandydatce na kierownika apteki.

Z protokó∏u posiedzenia Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 21 maja 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Roman Grzechnik
* Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏y

w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu farmaceuty nast´pujàcym magi-
strom farmacji:
a) Markowi Góralczyk 
b) Marcinowi K´dzierskiemu
c) ¸ukaszowi Kamilowi Koszewskiemu

* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
st´pnej o nazwie „Arnika” w Moràgu, ul.
Kujawska 8 . Wnioskodawcà jest przedsi´-
biorca Pan Adam Cezary Bartnikowski.
Kandydatem do funkcji kierownika apteki
jest mgr farm. Agata Barbara Zinkiewicz.
Rada wyda∏a pozytywnà opini´ o „zezwo-
leniu” zawierajàcà m.in. stwierdzenie „r´-
kojmi” Pani mgr farm. Agacie Zinkiewicz.
Uchwa∏a w tej sprawie zosta∏a podj´ta
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w nast´pujàcym g∏osowaniu: za uchwa∏à –
9, przeciw – 0, wstrz. – 2 g∏osy.

* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
st´pnej o nazwie „Zdrowie” w Szczytnie
przy ul. KoÊciuszki 20 (w przychodni).
Wnioskodawcà jest przedsi´biorca AP-
MED Sp. z o.o. Szczytno, ul. Gnieênieƒska
2.. Kandydatem do funkcji kierownika ap-
teki jest mgr farm. Aldona U˝yƒska. 

* Rada podj´∏a nast´pujàcà uchwa∏´: 
1) wydaç negatywnà opini´ o „zezwole-
niu”,
2) stwierdziç „r´kojmi´” Pani mgr farm. Al-
donie U˝yƒskiej

Uchwa∏a tej treÊci zosta∏a podj´ta jed-
nog∏oÊnie, w g∏osowaniu wzi´∏o udzia∏ 13
cz∏onków Rady .

* Rada na proÊb´ farmaceutów podj´-
∏a uchwa∏y o przed∏u˝eniu pierwszego
okresu szkoleniowego o czas zawarty
w proÊbie: 
a) Pani mgr farm. Dorocie Redzynia-Tarka
okres szkoleniowy 2004-2008 przed∏u˝ono
do 31.12.2009 r. Uchwa∏a podj´ta przy 2
g∏osach wstrzymujàcych si´ (g∏osowa∏o 13
cz∏onków)
b) Panu mgr farm. Krzysztofowi Górskie-
mu okres szkoleniowy 2008– 2012 prze-
d∏u˝ono do 31.12.2013 r. Uchwa∏a podj´ta
jednog∏oÊnie .

* Rada na proÊb´ farmaceutów podj´-
∏a uchwa∏y o zakoƒczeniu pierwszego
okresu szkoleniowego:
a) Pani mgr farm. Anna Paszkiewicz okres
szkoleniowy 2006–10, nie zwraca∏a si´
o przed∏u˝enie, 100 pkt uzyska∏a w dniu
29.04.2013 r., z tym dniem zgodnie z
uchwa∏à zakoƒczy∏a pierwszy okres szko-
leniowy – uchwa∏a podj´ta jednog∏oÊnie.
b) Pani mgr farm. Beata Linsenman okres
szkoleniowy 2004-2008, przed∏u˝ony do
31.12.2010 r., 100 pkt edukacyjnych uzy-
ska∏a w dniu 19.11.2012 r., z tym dniem

zgodnie z podj´tà uchwa∏à zakoƒczy∏a
pierwszy okres szkoleniowy – uchwala
podj´ta przy 1 g∏osie wstrzymujàcym si´.
* Omawiano sprawy finansowe Izby:

• Prezes mgr Roman Grzechnik poinfor-
mowa∏ Rad´ o organizowanym sp∏ywie ka-
jakowym (szczegó∏y znajdujà si´ na stor-
nie Izby) i zwróci∏ si´ do Rady o wyra˝enie
zgody na dofinansowanie uczestników
cz∏onków naszej Izby – wypo˝yczenie ka-
jaków. Rada wyrazi∏a zgod´ na dofinanso-
wanie do kwoty 1000 z∏.
• Rada podj´∏a uchwa∏´ o organizacji „re-
gat” jako cyklicznej imprezy integracyjnej
i wyrazi∏a zgod´ na dofinansowanie
uczestników cz∏onków naszej Izby. Decy-
zja o wysokoÊci dofinansowania b´dzie
podj´ta na nast´pnym posiedzeniu ORA.
Uchwa∏a zasta∏a podj´ta jednog∏oÊnie przy
udziale 13 cz∏onków.
* Informacje Wojewódzkiego Inspek-

tora Farmaceutycznego: 
• zmiana na stanowisku kierownika ap-
teki:
w aptece „Âw. Brunona” w Orzyszu, ul.
Ciernika 6 – mgr farm. Ewelina Mazur-Sa-
bat od.16.05.2013 r. 
w aptece „Kwadrat” w Lidzbarku Warmiƒ-
skim, ul. Bartoszycka 12 – mgr farm. Regi-
na Kuna od 01.06.2013 r.
• uruchomienie apteki:
apteka „Grunwaldzka” w Lubawie decyzja
WIF z dnia 5.03.2013 r. (uruchomiona
16.03.2013) – kierownik mgr farm. Walde-
mar KroÊnicki.
apteka „Mi´towa” w Olsztynie, ul. Piotrow-
skiego 16D z dniem 20.04.2013 r. – kie-
rownik mgr farm. Aldona Skonieczna
apteka „Ratuszowa – Tanie leki” w Górowie
I∏aweckim, pl. Ratuszowy 12/1A z dniem
02.04.2013 r. – kierownik mgr farm. Tade-
usz Murzyd∏o.

wybra∏a J. Murawska
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Dnia 16 maja 2013 r.
z inicjatywy Prezesa NRA
dr Grzegorza Kucharewi-
cza i Koordynatora Depar-
tamentu Farmacji Szpital-
nej NRA Dariusza Smoliƒ-

skiego odby∏o si´ w Ministerstwie Zdro-
wia spotkanie z Podsekretarzem Stanu
Igorem Radziewiczem-Winnickim. Pod-
czas spotkania omówiono najwa˝niej-
sze aktualnie problemy dotyczàce pra-
cy farmaceutów szpitalnych. Zwrócono
szczególnà uwag´ na koniecznoÊç za-
pewnienia farmaceutom szpitalnym
prawid∏owych warunków pozwalajà-
cych na mo˝liwoÊç w∏aÊciwego wywià-
zywania si´ z obowiàzków w zakresie
kontraktowanych Êwiadczeƒ przez NFZ
oraz w zakresie funkcjonowania pra-
cowni ˝ywienia pozajelitowego i pra-
cowni leków cytostatycznych. Koniecz-
ne jest w zwiàzku z tym okreÊlenie
przez Ministra Zdrowia na drodze roz-
porzàdzenia przepisów dotyczàcych
minimalnych norm zatrudnienia perso-
nelu fachowego(farmaceutów) w apte-
kach szpitalnych. (…)

Naczelna Izba Aptekarska dnia 16
maja 2013r. przes∏a∏a do Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Zdrowia uwagi
samorzàdu aptekarskiego do „Projektu
za∏o˝eƒ do projektu ustawy o zmianie
ustawy o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznacze-
nia ˝ywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych i niektórych innych ustaw”

Jako pierwszy punkt wskaza∏a na
„KoniecznoÊç zmiany sposobu liczenia
mar˝y detalicznej i jej wysokoÊci”

W uzasadnieniu podkreÊlono, ˝e
w Polsce nie wprowadzono rozwiàzaƒ
prawnych, które od lat obowiàzujà
w paƒstwach Unii Europejskiej, gdzie
w interesie pacjenta dà˝y si´ do tego,
by apteka by∏a mocnym ogniwem syste-

mu dystrybucji leków. Zawarty dotych-
czas w ustawie sposób ustalania mar˝y
detalicznej podwa˝a zasady ustalania
mar˝y handlowej, a w konsekwencji na-
rusza konstytucyjnà zasad´ wolnoÊci
gospodarczej. w zwiàzku z powy˝szym,
urz´dowà mar˝´ detalicznà mo˝na
ustalaç jedynie od ceny hurtowej leku,
którego dotyczy cena, a nie od jakiejkol-
wiek innej wartoÊci(…)

Nast´pnie wskazano na koniecz-
noÊç uchylenia art. 43 ust. 1 pkt 6 dlate-
go, ˝e jest sprzeczny z pozosta∏ymi
obowiàzujàcymi przepisami prawa.

W ca∏ym systemie istnieje powa˝na
wada, polegajàca na oparciu praw
Êwiadczeniobiorców na nieokreÊlonych
przes∏ankach . Ustawa o refundacji le-
ków nie ustala jasnych warunków
udzielania Êwiadczeƒ gwarantowanych,
o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14,
17 i 18 ustawy o Êwiadczeniach, co
uniemo˝liwia wykonywanie jednej
z podstawowych czynnoÊci farmaceuty.

W przes∏anych uwagach do projektu
wnioskuje si´ o koniecznoÊç zmiany
art.44.

Natomiast w ocenie NRA nie mo˝e
byç zmieniony art. 6 ust. 9 ustawy , jak
równie˝ nie mo˝e byç zmieniony art. 49.
Ponadto nie mo˝e byç zmieniony art.
60 pkt7 10 dot. art. 94a ustawy Prawo
farmaceutyczne .

WÊród zg∏oszonych uwag zwraca
si´ na koniecznoÊç zmniejszenia cz´-
stotliwoÊci wprowadzania zmian cen
w wykazach refundacyjnych oraz stwo-
rzenie mechanizmu prawnego chronià-
cego apteki przed stratami spowodowa-
nymi obni˝aniem cen urz´dowych
a tak˝e na koniecznoÊç doprecyzowa-
nia obowiàzków apteki szpitalnej w za-
kresie wydawania wyrobów medycz-
nych. (…)

wybra∏a J.Murawska
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PI¸KA NO˚NA HALOWA
13 kwietnia 2013 r. odby∏y si´ II Mi-

strzostwa Polski w Pi∏ce No˝nej Halowej.
Spotkanie rywalizujàcych dru˝yn odby∏o
si´ w ¸´czycy – na terenie OIA ¸ódê – do-
tychczasowych liderów.

W turnieju wzi´∏o udzia∏ 8 reprezentacji
OIA: Kieleckiej, Krakowskiej, Pomorsko-
Kujawskiej, Gdaƒskiej, DolnoÊlàskiej,
¸ódzkiej oraz 2. dru˝yny Izby Âlàskiej.
W dzieƒ poprzedzajàcy mistrzostwa odby-
∏o si´ losowanie grup (grupa A: ¸ódê, Kra-
ków, Wroc∏aw, Katowice 1; grupa B: Byd-
goszcz, Kielce, Gdaƒsk, Katowice 2).

Dzieƒ zmagaƒ rozpoczà∏ si´ Hymnem
Narodowym, po czym rozpocz´∏a si´ za-
ci´ta rywalizacja dru˝yn w systemie „ka˝dy
z ka˝dym” w obr´bie grup, a nast´pnie
walka o podium. Turniej zakoƒczy∏ si´ na-
st´pujàcymi wynikami:

Miejsce I – OIA Gdaƒsk
Miejsce II – OIA Bydgoszcz
Miejsce III – OIA ¸ódê
Miejsce IV – OIA Katowice 1
Miejsce V – OIA Wroc∏aw
Wszyscy zawodnicy, którzy wzi´li

udzia∏ w spotkaniu wykazali si´ ogromnymi
umiej´tnoÊciami pi∏karskimi, w czym przo-
dowa∏ Szymon Jaworski (Pomorsko-Ku-
jawska OIA) uznany za najlepszego za-
wodnika. Równie˝ z tej reprezentacji wy∏o-
niony zosta∏ najlepszy bramkarz spotkania
Bartosz Bembnista, zaÊ najwi´cej bramek
podczas turnieju zdoby∏ Konrad Kotapka
reprezentant Âlàskiej OIA. 

Dru˝yny zmagajàce si´ na boisku by∏y
wytrwale wspierane nie tylko przez rodziny
zasiadajàce na trybunach, ale równie˝
przez g∏ównych przedstawicieli poszcze-
gólnych izb, wÊród których byli: Bo˝ena
Âliwa (prezes OIA w Kielcach), Barbara
J´kot (prezes OIA w Krakowie), Pawe∏

Chrzan (prezes OIA w Gdaƒsku), El˝bieta
Piotrowska-Rutkowska (prezes OIA w ¸o-
dzi), Ma∏gorzata Pietrzak (wiceprezes

PKOIA), Micha∏ Pietrzykowski (wiceprezes
NRA), Piotr Chwia∏kowski (prezes P-
K OIA), Andrzej Prygiel (prezes OIA
w Opolu), oraz Piotr Brukiewicz (prezes
Âlàskiej IA), który wspiera∏ swà dru˝yn´
bioràc czynny udzia∏ w rozgrywkach. 

(zdj´cia: 3 str. ok∏adki)
Turniej zakoƒczy∏ si´ uroczystym wr´-

czeniem pucharów dla zwyci´zców oraz
pamiàtkowych dyplomów dla wszystkich
uczestników. 

Na tegorocznych mistrzostwach zabra-
k∏o dru˝yny reprezentujàcej Olsztyƒskà
OIA, niemniej jednak jeden z jej cz∏onków
mgr farm. Andrzej Kuciƒski zasili∏ zespó∏

z Gdaƒska. Oto jak oceni∏ spotkanie: 
Wszyscy uczestnicy wk∏adali w gr´

mnóstwo zaanga˝owania i serca, czasami
grajàc ponad si∏y, pomimo urazów i kontu-
zji. Atmosfera turnieju przebiega∏a w duchu
fair play, a sam turniej by∏ bardzo dobrze
zorganizowany. To by∏y pierwsze moje mi-
strzostwa i wzià∏em w nich udzia∏ na zapro-
szenie kolegi z GOIA mgr farm. Micha∏a
Marcinkowskiego. Nie ukrywam, ˝e chcia-
∏em zagraç jako reprezentant Olsztyƒskiej
OIA, jednak ze wzgl´du na brak pe∏nego
sk∏adu by∏o to niemo˝liwe. Mam nadziej´,
˝e w przysz∏ym roku to si´ zmieni.

W zwiàzku z tym, i˝ obecnie organizo-
wane Mistrzostwa Futsalu sà rozgrywkami
m´skiej cz´Êci naszego farmaceutyczne-
go spo∏eczeƒstwa, nam farmaceutkom po-
zostaje mobilizowaç Panów farmaceutów
do utworzenia dru˝yny OIA w Olsztynie,
nast´pnie do d∏ugich treningów, które
uwieƒczy sukces na przysz∏orocznych roz-
grywkach na Wybrze˝u, gdzie odb´dà si´
III Mistrzostwa Polski Okr´gowych Izb Ap-
tekarskich w Pi∏ce No˝nej Halowej.

E. Baƒkowska
Artyku∏ napisany dzi´ki materia∏om

udost´pnionym przez cz∏onków GOIA oraz
mgr farm. Andrzeja Kuciƒskiego.
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SP¸YW KAJAKOWY 
SpotkaliÊmy si´ w pi´kny s∏oneczny dzieƒ

30 V 2013 r. Pogoda troch´ nas zaskoczy∏a,
poniewa˝ wczeÊniej kilka dni z rz´du pada∏

deszcz. Wszyscy uczestnicy stawili si´ na miej-
scu zbiórki w wyznaczonym czasie. Po minach
widzia∏em lekkie zaniepokojenie tym, co ich
mo˝e spotkaç. Nikt nie wiedzia∏ dok∏adnie jak
trudna jest trasa, ile b´dzie przenosek kajaków
i czy zdà˝ymy na zaplanowane ognisko. 

Po przyjeêdzie na miejsce startu mieliÊmy
troch´ czasu, aby wymieniç w∏asne doÊwiad-
czenia w p∏ywaniu kajakami na rzekach, które
ju˝ odwiedziliÊmy, po czym ruszyliÊmy w kie-
runku miejsca wodowania kajaków. Brzeg by∏
bardzo stromy. Czekamy na kajaki i pozosta-
∏ych uczestników sp∏ywu, którzy jadà do nas
z Bia∏egostoku. Wreszcie dostajemy sygna∏ –
jadà kajaki i nadje˝d˝a równie˝ Bia∏ystok! Âcià-
gamy sprz´t z samochodu, jednoczeÊnie wita-
my si´ z ekipà.

Po przygotowaniu kajaków i wiose∏, ode-
braniu kamizelek ratowniczych wodujemy
sprz´t i ruszamy. Jako organizator tego sp∏ywu
poprowadzi∏em sznur kajaków w stron´ Olszty-
na. Rzeka p∏ynie w tym miejscu doÊç leniwie,
dlatego trzeba by∏o pomagaç sobie troch´ wio-
s∏ami; ale mamy du˝o si∏, wi´c „p∏ynnie” nam to
wychodzi.

Przep∏ywamy przez ∏àki mi´dzy Bartàgiem
a Olsztynem, nast´pnie ogródki dzia∏kowe, po
czym zaczynajà si´ pierwsze przeszkody –
most ulicy Tuwima. UjÊcie rzeki Kortówka na
lewym brzegu. Po lewej stronie rzeki dzielnica
Podgrodzie dalej mijamy most w ciàgu ulicy
Obroƒców Tobruku i ciep∏ociàg z k∏adkà dla
pieszych. Dalej most Mariacki w ciàgu ulicy
Niepodleg∏oÊci i Szpital Miejski na lewym brze-
gu. P∏yniemy zmienionym korytem rzeki ok 150
m. Dalej mijamy most Êw. Jakuba pod ul. Pie-
ni´˝nego . P∏yniemy otaczajàc Stare Miasto
ulokowane z prawej strony. Widoczna XIV-
wieczna Katedra i kamienice. P∏yniemy przez
park, przep∏ywamy pod k∏adkà dla pieszych.
Mijamy most Jana, z daleka widoczny gotycki
zamek Kapitu∏y Warmiƒskiej. Przep∏ywamy
pod nast´pnà k∏adkà dla pieszych i dalej pod
mostem Zamkowym. Przed nami Most M∏yƒski

i rozwidlenie dróg oraz kolejne przeszkody, tym
razem powa˝niejsze: wodospad (s∏ynna olsz-
tyƒska Niagara). Sp∏yni´cie nim jest bardzo
niebezpieczne, dlatego cumujemy do brzegu
i pojedynczo wp∏ywamy do ∏apacza kajaków,
po czym szybko przenosimy je k∏adkà pieszà
pod mostem, a˝ za wodospad, aby zwolniç
miejsce nast´pnym. Operacja przebieg∏a
sprawnie i mamy chwil´ odpoczynku, po któ-
rym ruszamy dalej.

Przep∏ywamy pod dwoma wysokimi ka-
mienno-ceglanymi wiaduktami kolejowymi z lat
1872-1892 z ∏ukowymi prz´s∏ami, nast´pnie
pod mostem drogowym a dalej prze∏omem ¸y-
ny przez Las Miejski. Rzeka p∏ynie tu wci´tà
w wysokie wzgórza dolinà poroÊni´tà lasem,
po czym rozlewa si´ szerszym korytem. Mija-
my most Sm´tka i dop∏ywamy do rozlewiska
spowodowanego cofkà od elektrowni ¸yna
z 1907 roku. Z prawej ujÊcie rzeki Wadàg,
przed nami – tama spi´trzajàca. Przenosimy
kajaki lewà stronà po ∏adnej ∏àczce. Znów ma-
my chwil´ przerwy na ma∏y odpoczynek. Biwa-
kujemy na zamkni´tym obszarze elektrowni. 

Ruszamy dalej. Rzeka rozszerza si´. P∏y-
niemy dolinà. Nurt prawie niewidoczny, mijamy
most na wysokoÊci Redykajn. G∏ówne koryto
rzeki skr´ca na po∏udniowy zachód, my kieruje-
my si´ na pó∏noc sztucznie przekopanym, na
potrzeby elektrowni Bràswa∏d, kana∏em. Staro-
rzecze ¸yny jest niesp∏awne ze wzgl´du na wy-
schni´te i zaroÊni´te odcinki. Dop∏ywamy do
elektrowni Bràswa∏d. Elektrownia uruchomiona
w 1939 roku z turbinami „Siemensa” z 1936 ro-
ku. Tama z przep∏awkà dla ryb. Przenoska ka-
jaków po betonowej przep∏awce. To ju˝ ostat-
nia przeszkoda i jak wczeÊniejsze – pokonana. 

JesteÊmy ju˝ mocno zm´czeni. Marzymy
o odpoczynku i posi∏ku. Ruszamy dalej – wp∏y-
wamy na ma∏e rozlewisko Âledinek (Kesing).
Przed starym drewnianym mostem dobijamy
do przystani kajakowej z pi´knym pomostem
i miejscem biwakowym. Tam ju˝ czekajà na
nas samochody z transportem powrotnym, ale
my organizujemy jeszcze ognisko.

Po takim wysi∏ku odpoczynek przy nim
i zjedzenie kie∏baski jest prawdziwà ucztà. 

(patrz zdj´cia 2 str. ok∏adki) 
Roman Grzechnik
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Wyniki kontroli 
Departamentu Gospodarki Lekami NFZ 

w aptekach w Polsce w IV kwartale 2012r. (dane zbiorcze)
W IV kwartale 2012 roku Oddzia∏y Wo-

jewódzkie NFZ ∏àcznie przeprowadzi∏y 476
post´powaƒ kontrolnych w aptekach,
z czego 393 kontroli zakoƒczy∏o si´ prze-
kazaniem zaleceƒ pokontrolnych zawiera-
jàcych pozytywne lub negatywne oceny
podmiotów kontrolowanych .(za moment
uj´cia przeprowadzonych post´powaƒ
kontrolnych w IV kwartale 2012 r. przyj´to
dat´ wys∏ania zaleceƒ pokontrolnych lub
wys∏ania protokó∏u kontroli, w przypadku
gdy nie wystosowano zaleceƒ pokontrol-
nych).

Na 476 wykonanych w IV kw. 2012r.
kontroli w 160 przypadkach nie stwierdzo-
no nieprawid∏owoÊci w zakresie recept re-
fundowanych. Pozosta∏e post´powania
kontrolne zakoƒczy∏y si´ wystosowaniem
do aptek zaleceƒ pokontrolnych z nega-
tywnà ocenà podmiotów kontrolowanych,
wskazaniem uchybieƒ lub zastrze˝eƒ. 

Na skutek kontroli stwierdzono niepra-
wid∏owoÊci: m.in.

* w zakresie danych niezb´dnych do
wystawiania recept na leki refundowane
dotyczàce pacjenta, osoby wystawiajàcej
recept´ oraz Êwiadczeniodawcy(np.; brak,

niepe∏ne lub nieczytelne dane pacjenta;
brak, niepe∏ne lub nieczytelne dane doty-
czàce osoby wystawiajàcej recept´)

* w zakresie przepisanych refundowa-
nych leków lub wyrobów medycznych (np.:
nieprawid∏owe lub niepe∏ne dane dotyczà-
ce przepisanych leków, postaci, dawki,
wielkoÊci opakowaƒ i iloÊci leków oraz
sposób dawkowania)

* w zakresie realizacji recepty przez
osob´ wydajàcà lek z apteki (np.: realiza-
cja recept przeterminowanych lub przed
datà wystawienia; wydawanie iloÊci leku
wi´kszej ni˝ na 3-miesi´czne lub 1-mie-
si´czne stosowanie w przypadku recept
z okreÊlonym terminem realizacji, brak re-
cept, których dane apteka przekaza∏a dro-
gà elektronicznà).

* w zakresie otaksowania recepty i nie-
zgodnoÊci z danymi przekazywanymi w ra-
portach statystycznych do NFZ (np.: poda-
nie w danych o obrocie innego numeru
PESEL ni˝ widniejàcy na awersie recepty,
sprawozdany w raporcie XML kod EAN,
niezgodny z zaordynowanym lekiem).

dane ze strony intern. NFZ 
z dn. 30.04.2013 

Warmiƒsko-Mazurski Oddzia∏ Narodo-
wego Funduszu Zdrowia przedstawi∏ ra-
port dotyczàcy informacji o wielkoÊci kwoty
refundacji wraz z procentowym wykona-
niem ca∏kowitego bud˝etu na refundacj´
za okres STYCZE¡-KWIECIE¡ 2013 r.
(podano kwoty w tys. z∏).

Planowany na 2013r. ca∏kowity bud˝et
na refundacj´ to: 10 901 088,00 ; wyko-
nanie za 04/2013 – 802 390,38; wykona-
nie narastajàco – 3 080 391,51; co stano-
wi 28,26 % wykonania ca∏kowitego bud˝e-
tu na refundacj´. 
1.) Na leki, Êrodki spo˝ywcze specjalnego

przeznaczenia ˝ywieniowego obj´te PRO-
GRAMAMI lekowymi, z planowanego ca∏-
kowitego bud˝etu na refundacj´ na rok
2013 w wysokoÊci 2 019 109,00 wykona-
no za 04/2013 – 158 775,70;wykonanie
narastajàco – 552 341,44; co stanowi
27,36 % ca∏kowitego bud˝etu na refunda-
cj´.
2.) Na leki stosowane w chemioterapii
z planowanego bud˝etu na rok 2013 w wy-
sokoÊci 656 900,00; wykonano za
14/2013 – 34 656,30; wykonanie narasta-
jàco – 129 442,76; co stanowi 19,71%
ca∏kowitego bud˝etu na refundacj´.

Narodowy Fundusz Zdrowia
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NATOMIAST:
na refundacj´ DLA APTEK planowany
ca∏kowity bud˝et wynosi 8 225 074,00;
wykonanie za 04/2013 to kwota 608
958,38; wykonanie narastajàco 2 398
607,31; co stanowi 29,16% wykonania
ca∏kowitego bud˝etu na refundacj´.
W tym:
na 1.) refundacj´ leków, Êrodków spo-
˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego oraz wyrobów medycznych
dost´pnych w aptece na RECEPT¢ – 8
187 597,00; w 14/2013 -607 477,33;
narastajàco – 2 392 455,58 ; co stanowi
29,22% wykonania ca∏kowitego bud˝etu
na refundacj´
na 2.) refundacj´ leków , o których mowa

w art.15 ust.2 pkt 17 ustawy – 28
032,00;
wykonanie za 04/2013 – 1 025,52; nara-
stajàco – 4 809,25; co stanowi 17,16 %
wykonania.
na 3.) refundacj´ Êrodków spo˝ywczych
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowe-
go, o których mowa w art.15 ust.2 pkt 18
ustawy – planowany ca∏kowity bud˝et na
refundacj´ w 2013r. wynosi – 9 445,00;
wykonanie za 04/2013 – 455,53; wyko-
nanie narastajàco – 1 342,48 ; co stano-
wi 14,21 % ca∏kowitego bud˝etu na re-
fundacj´.

W/g danych na stronie int NFZ 
z dnia 4.06.2013

Zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i Êrodki pomocnicze 

na rok 2013 – aktualizacja.

Wykaz aptek:
Apteka Bartoszyce ul. Nowowiejskiego 25
Apteka Pisz ul. Matejki 2D
Apteka Go∏dap Pl. Zwyci´stwa 17 A
Apteka „Eliksir” Olsztyn 

ul. Limanowskiego 1-13
Apteka „Centrum Pejas“ Spj Nidzica 

ul. Mickiewicza 1
Apteka „Malwa“ Nowe Miasto Lubawskie 

ul. Grunwaldzka 11B
Apteka prywatna 
Krystyna Je˝ewska, Ma∏gorzata Je˝ewska

Olecko-kolonia pl. WolnoÊci 7B

Apteka „Remedium“ Prostki ul. 1 Maja 15A
Apteka „S∏oneczna“ Piecki 

ul. Zwyci´stwa 24
Apteka „S∏oneczna“ Ostróda 

ul. J. Paw∏a II 16
Apteka Ostróda ul. J. Paw∏a II 9
Apteka „Melissa“ Lidzbark Warmiƒski 

ul. 11 Listopada 15

W/g wykazu Âwiadczeniodawców
NFZ oddzia∏ Warm -Mazurski

strona internet. z dnia 7.06.2013
wybra∏a: J. Murawska
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Aptekarze 
z wileƒszczyzny
Pod redakcjà Zygfryda G∏adkowskiego

i Boles∏awa Pilarta w 2012r. ukaza∏a si´
ksià˝ka”Wileƒskie korzenie”, w której znaj-
dujemy informacje o farmaceutach pocho-
dzàcych z wileƒszczyzny, których powo-
jenne losy poznajemy.

Pierwszym aptekarzem w powojennym
Olsztynie pochodzàcym z wileƒszczyzny
(G∏´bokie) by∏ Otton Fajertag (ojciec leka-
rza Jana Fajertaga), prowadzi∏ aptek´, któ-
rà w 1951 r. upaƒstwowiono. W aptece
pracowa∏a wilnianka, absolwentka Uniwer-
sytetu Stefana Batorego mgr Helena Mi-
lewska, póêniejsza dyrektor „Cefarmu”
oraz jej córka, mgr Wanda Bortkiewicz –
po wojnie studia farmaceutyczne ukoƒczy-
∏a w Akademii Medycznej w Gdaƒsku.

Rodzinne tradycje aptekarskie podtrzy-
mywali Pietkiewiczowie. Pochodzàcy z Wi-
leƒszczyzny prowizor farmacji Piotr Pietkie-
wicz po studiach uniwersyteckich w Dorpa-
cie prowadzi∏ aptek´ w ¸yƒtupach. Po osie-
dleniu si´ w Gi˝ycku otworzy∏ aptek´,
a gdy jà upaƒstwowiono, przeniós∏ si´ do
Olsztyna, pracowa∏ w aptece na Starym
MieÊcie. W tej aptece pracowa∏a te˝ jego
córka Kamilla Pietkiewicz, po studiach
w Akademii Medycznej w Poznaniu, oraz
tak˝e syn Zdzis∏aw Pietkiewicz.

Z Wileƒszczyzny pochodzi∏a te˝ apte-
karska rodzina Dziewa∏towskich. Prowizor
farmacji Justyn Gintowt-Dziewa∏towski, po
praktyce w aptece ukoƒczy∏ studia na Uni-
wersytecie Stefana Batorego w Wilnie.
Prowadzi∏ aptek´ w miasteczku Jody ko∏o
Bras∏awia. Po repatriacji prowadzi∏ aptek´
w Suszu, a po jej upaƒstwowieniu praco-
wa∏ w aptece w Olsztynie. Jego córka, mgr
farm Regina Dziewa∏towska, urodzona
w Jodach, po studiach w Akademii Me-
dycznej w Lublinie pracowa∏a w aptece
wOlsztynie ul. Stare Miasto, a potem w ap-

tece Szpitala Kolejowego w Olsztynie.
Z Nowej Wilejki pochodzi mgr farm

Wanda Koz∏owska. Po ukoƒczeniu studiów
w 1952r. w Akademii Medycznej w Gdaƒ-
sku przez wiele lat by∏a kierownikiem apte-
ki w Olsztynku, Swojà wiedz´ przekazywa-
∏a m∏odzie˝y pracujàc te˝ jako nauczyciel
chemii w szkole w Olsztynku..Pracowa∏a
nast´pnie w aptekach w Olsztynie na sta-
nowisku zast´pcy kierownika. Tu wiedz´
aptekarskà przekazywa∏a m∏odemu poko-
leniu równie˝ jako opiekun sta˝ystów, oraz
farmaceutów specjalizujàcych si´. (...)

Mgr Halina Bujnicka ukoƒczy∏a Uniwer-
sytet Stefana Batorego wWilnie , pracowa-
∏a jako inspektor farmaceutyczny, by∏a dy-
rektorem “Cefarmu” w Olsztynie.

Mgr Witold Szutowicz, prowizor farma-
cji ukoƒczy∏ studia w Dorpacie. 

(wybra∏a W.K) 
*

Nr 6(56) Wilno, 
dnia 17 lutego 1922 Rok III

Litwa Ârodkowa
Dziennik Urz´dowy 

Tymczasowej Komisji Rzàdzàcej 
Obwieszczenie Nr 483 

Prezesa Izby Kasacyjnej w Wilnie
w przedmiocie wyniku ostatecznego g∏o-

sowania dnia 8 stycznia 1922 r.

Na mocy art.72 Dekretu Prezesa Tym-
czasowej Komisji Rzàdzàcej Nr 421
w przedmiocie ordynacji wyborczej do Sej-
mu w Wilnie, jako zgromadzenie przedsta-
wicieli Ziemi Wileƒskiej dla dania wyrazu
woli jej ludnoÊci, og∏aszam wynik ostatecz-
ny g∏osowania z dnia 8 stycznia 1922 roku
na ca∏em terytorium wyborczem.

Zostali wybrani na przedstawicieli lud-
noÊci:
Okr´g II (Âwi´ciany)
/... wymieniono 11 osób, w tym:/
Pietkiewicz Piotr – Prezes Sejmiku

wybra∏a J.M

Historia Farmacji

18 BIULETYN



Magiczne leki z historycznej apteki cz. I. 
Ka˝dy z nas doskonale zna definicj´

leku. Wiemy, ˝e jest to ka˝da substancja,
która wprowadzona do organizmu, bàdê
na jego powierzchni´ ma na celu uzyska-
nie po˝àdanego efektu terapeutycznego,
zdiagnozowanie choroby, przywrócenie
lub modyfikacj´ procesów fizjologicznych
organizmu... Jednak, czy zawsze tak by∏o?
Na przestrzeni dziejów znacznie zmieni∏o
si´ postrzeganie nauki, farmacji, a tym sa-
mym tzw. leku... Pisz´ „tak zwanego” gdy˝
to co mia∏o leczyç, nie zawsze mia∏o takie
dzia∏anie, jak równie˝ coÊ, co nie posiada-
∏o w∏aÊciwoÊci leczniczych by∏o „lekiem na
ca∏e z∏o”. 

Dà˝enie cz∏owieka do bycia zdrowym
od zawsze by∏o potrzebà nadrz´dnà, co
bardzo cz´sto wykorzystywane by∏o przez
innych ludzi do nadania cudownych w∏a-
ÊciwoÊci przedmiotom, roÊlinom, cz∏onkom
ludzi, zwierzàt, jak równie˝ wszelkiego ro-
dzaju wydzielin i wydalin. Du˝e znacznie
mia∏y obrz´dy i rytua∏u towarzyszàce wy-
chodzeniu z choroby, jak równie˝ wiara
chorego w magiczne dzia∏anie substancji
jakimi go leczono (tzw. aura curae). Swojà
w´drówk´ przez „magiczne leki” zaczn´
od pewnej niepozornej byliny z rodziny
psiankowatych wyst´pujàcej w basenie
Morza Âródziemnego – Mandragory lekar-
skiej (Mandragora officinarum). 

/ ilustracje na str. 4 ok∏adki/
RoÊlina ta ze wzgl´du na zawartoÊç al-

kaloidów (m.in. atropiny, skopolaminy) po-
siada w∏aÊciwoÊci rozkurczowe, hamujàce
wydzielanie Êliny, soku ˝o∏àdkowego, roz-
szerzajàce êrenice. Jednak to nie jej w∏a-
ÊciwoÊci lecznicze, lecz magiczne czyni∏y
z niej jak˝e po˝àdany surowiec. Ju˝ samo
zdobycie alrauny (korzenia mandragory)
by∏o nie lada wyczynem, gdy˝ najwi´ksza
moc tkwi∏a w tych rosnàcych pod szubieni-
cami, które wyros∏y na po˝ywce ze szczàt-
ków skazaƒca, zaÊ tego kto Êmia∏ zak∏óciç

jej spokój czeka∏a niechybna zguba po-
przedzona jej ÊmiercionoÊnym krzykiem.
Aby tego uniknàç nale˝a∏o nakreÊliç wokó∏

roÊliny trzy kr´gi, po czym wyrwaç jà za
pomocà sznurka, przywiàzanego z jednej
strony do jej liÊci, z drugiej zaÊ do ogona
bàdê szyi psa, który zach´cony rzuconym
kawa∏kiem mi´sa winien wyrwaç korzeƒ
z ziemi, by potem umrzeç ra˝ony jego
wrzaskiem. Krzyk mandragory wynika∏ z jej
t´sknoty za rajem, gdy˝ wg wierzeƒ zosta-
∏a zeƒ wyrzucona. W zwiàzku z powy˝-
szym wg Âwi´tej Hildegardy z Bingen mia∏

do niej dost´p diabe∏, dlatego te˝ Êwie˝o
wyrwanà alraun´ nale˝a∏o przez dob´ mo-
czyç w êródlanej wodzie, która oczyszcza-
∏a jà ze z∏ych mocy i czyni∏a zeƒ doskona-
∏y lek na lubie˝noÊç. Mandragora stosowa-
na by∏a równie˝ do uÊmierzania bólu, jako
lek nasenny (nierzadko jako medykament
przyspieszajàcy nadejÊcie snu wieczne-
go), Êrodek przeczyszczajàcy i wymiotny,
a po∏o˝ona przy pos∏aniu odp´dza∏a me-
lancholi´. Nie bez znaczenia by∏y równie˝
jej w∏aÊciwoÊci przepowiadania przysz∏o-
Êci, gdy˝ sam korzeƒ na zadane pytania
kiwa∏ „g∏ówkà” twierdzàco lub zaprzeczajà-
co, a spo˝yty w odpowiednich proporcjach
wywo∏ywa∏ wizje tego co nastàpi. 

Choç wspomniana by∏a ju˝ w Papirusie
Ebersa, to pierwsze przepisy na leki
z mandragory znajdujemy w pracach Dio-
skuridesa, który „rozpozna∏” jej „m´skà
i ˝eƒskà” odmian´ . Wg niego ka˝da cz´Êç
cudownej roÊliny posiada∏a inne w∏aÊciwo-
Êci lecznicze: wyciÊni´ty sok by∏ lekiem na
wszystko, zaÊ korzeƒ wymieszany winem,
miodem lub olejem oprócz zwalczania bó-
lu pomaga∏ tak˝e na wrzody i choroby
oczu. Staro˝ytni medycy uwa˝ali tak˝e, i˝
kszta∏t korzenia mandragory jest odwzoro-
waniem ludzkiego cia∏a, w zwiàzku z czym
ka˝da jego cz´Êç leczy schorzenie analo-
gicznej cz´Êci cia∏a cz∏owieka.

Historia Farmacji
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Korzeƒ mandragory, (a tak˝e wiara
w jego magicznà moc) by∏ tak˝e du˝ym
êród∏em zarobku dla kupców, którzy je
„ubierali”, a nast´pnie sprzedawali tzw. ho-
munculusy jako talizmany przynoszàce
szcz´Êcie, bogactwo, pi´kno, pozwalajàce
odnaleêç mi∏oÊç a tak˝e przywróciç utraco-
nà m∏odoÊç. 

Obecnie, choç mandragora nie ma za-
stosowania w lecznictwie, jej specyficzny
kszta∏t i czarodziejskie w∏aÊciwoÊci nadal
budzà zainteresowanie, bo czy˝ nie ka˝dy
z nas potrzebuje odrobiny magii w co-
dziennym ˝yciu?

oprac. E. Baƒkowska
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Opieka Farmaceutyczna 
w 2013 roku

Dnia 5 kwietnia 2013
w Olsztynie odby∏o si´ szkolenie

z serii Opieka Farmaceutyczna 2013.
Organizatorem by∏o Studium Kszta∏ce-

nia Podyplomowego Wydzia∏u Farmaceu-
tycznego z Oddzia∏em Medycyny Labora-
toryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego.

Interesujàce by∏y tematy wyk∏adów.
Licznie przybyli aptekarze po brzegi wype∏-
nili sal´ wyk∏adowà. Mogli wys∏uchaç prof.
dr hab. n. med. Ma∏gorzaty Koz∏owskiej-
Wojciechowskiej która wspólnie z prof. dr
hab. n. farm Markiem Naruszewiczem
przedstawi∏a „Dialog mi´dzy lekarzem
a farmaceutà jako podstawa poprawy le-
czenia pacjentów w Polsce”. Temat ten by∏
przedstawiony w sposób nietypowy, nowa-
torski, ciekawy, interesujàcy. 

Prof. M. Koz∏owska-Wojciechowska
jest Kierownikiem Zak∏adu Opieki Farma-
ceutycznej WUM natomiast Prof. M. Naru-
szewicz jest Kierownikiem Katedry Farma-
kognozji i Molekularnych Podstaw Fitotera-
pii Wydzia∏u Farmaceutycznego WUM. 

Nast´pny ciekawy wyk∏ad prof. M. Ko-
z∏owskiej Wojciechowskiej dotyczy∏ wska-
zaƒ „Jakà pomoc mo˝e i powinien uzyskaç
pacjent okulistyczny w aptece” . By∏y tak˝e
omawiane zagadnienia „Czym powinien
kierowaç si´ Aptekarz dobierajàc pacjento-
wi preparaty witaminowo-mineralne”.

Uczestniczàcy w tym szkoleniu apte-
karze mieli mo˝liwoÊç poszerzenia swojej
wiedzy równie˝ na temat:” Wspomaganie
leczenia biegunek o ró˝nej etiologii”. Pro-
blem ten omówi∏a dr. M. Kotowska.

Natomiast jakie stosowane sà „Prepa-
raty w profilaktyce i leczeniu wybranych
chorób o pod∏o˝u zapalnym” przedstawi∏
prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik, Kie-
rownik Katedry i Kliniki Chorób Wewn´trz-
nych Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-
gielloƒskiego w Krakowie.

Szkolenie zakoƒczone by∏o testem, po
zaliczeniu którego uczestniczàcy w szkole-
niu aptekarze otrzymali Certyfikaty oraz 6
punktów twardych edukacyjnych.

notowa∏a J. Murawska 
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RECEPTA LEKARSKA 
Jednà z nadrz´dnych wartoÊci w ˝y-

ciu cz∏owieka jest zdrowie. Niestety do-
ceniamy je dopiero wtedy, kiedy dotyka-
jà nas objawy chorobowe, w celu znie-
sienia których zaopatrujemy si´ w leki. 

Ich dobór, w zale˝noÊci od rodzaju
schorzenia, odbywa si´ po zasi´gni´ciu
porady u farmaceuty w aptece lub gdy
konieczna jest wizyta w przychodni albo
pacjent trafia do szpitala. Wydawanie le-
ków odbywa si´ przy Êcis∏ej wspó∏pracy
mi´dzy lekarzem i farmaceutà, a jest
ona mo˝liwa dzi´ki komunikacji za po-
mocà odpowiednich dokumentów – re-
cept.

Zawód lekarza, okreÊlanego w staro-
˝ytnych czasach tak˝e mianem medyka,
jest jednym z najstarszych na Êwiecie.
Wykonywanie go wiàza∏o si´ z niezwyk∏à
odpowiedzialnoÊcià w zakresie zarówno
rozpoznawania chorób, jak i przygoto-
wania cierpiàcym odpowiednich le-
karstw. Z czasem jednak nastàpi∏o wy-
odr´bnienie si´ dwóch nowych profesji:
lekarza rozpoznajàcego choroby i ordy-
nujàcego leki oraz farmaceuty-apteka-
rza, który je wytwarza i wydaje. W zwiàz-
ku z tym, ˝e pomoc pacjentowi w zakre-
sie ochrony jego zdrowia zosta∏a roz-
dzielona mi´dzy dwie osoby, musia∏ po-
wstaç okreÊlony sposób komunikacji
mi´dzy nimi. 

To da∏o poczàtek dokumentowi, który
póêniej od s∏owa recipe (∏ac. weê) na-
zwany zosta∏ receptà. O jego randze
Êwiadczy mnogoÊç przepisów dotyczà-
cych jego funkcjonowania oraz zawarte
na niej dane. Obecnie poza zaordyno-
wanymi pacjentowi medykamentami,
muszà si´ na niej znajdowaç informacje
zwiàzane z finansowà stronà i prowa-
dzonymi rozliczeniami. Recepta refundo-
wana musi zawieraç dane dotyczàce:
Êwiadczeniodawcy us∏ug medycznych

(nazwa, adres, telefon, numer REGON),
pacjenta (imi´, nazwisko, adres, wiek
w przypadku niepe∏noletnioÊci i numer
PESEL), lekarza przepisujàcego leki
(imi´, nazwisko oraz numer prawa wyko-
nywania zawodu) i dat´ wystawienia tej
recepty.

Z punktu widzenia osoby odbierajà-
cej leki z apteki najwa˝niejsza jest jed-
nak cz´Êç recepty okreÊlana mianem
Preascriptio, w której znajdujà si´ zaor-
dynowane leki. Natomiast, aby recepta
mog∏a byç refundowana przez NFZ
(zwrot aptece kwoty ), musi spe∏niaç wa-
runki, jakie okreÊlajà przepisy dla recept
refundowanych. Mianowice na jednym
blankiecie recepty lekarz mo˝e wypisaç
pacjentowi: nie wi´cej ni˝ pi´ç leków go-
towych, jeden lek recepturowy w iloÊci
nieprzekraczajàcej jednego rycza∏tu albo
te˝ jednego leku z kategorii IIIP i IVP
z jednoczesnym s∏ownym okreÊleniem
∏àcznej iloÊci tabletek lub masy substan-
cji czynnej. Brak jakiejkolwiek z powy˝-
szych informacji czyni recept´ niewa˝nà
jako refundowanà w przypadku nabywa-
nia produktów leczniczych znajdujàcych
si´ na liÊcie leków refundowanych. Nie
zabrania to oczywiÊcie w realizacji takiej
recepty, jednak˝e ze stuprocentowà od-
p∏atnoÊcià.

IloÊç danych nanoszonych na recep-
t´ jest spora. Mo˝e to powodowaç nie-
zgodnoÊç nie tyle prawnà, co etycznà
w sprawie innych przepisów dotyczà-
cych ochrony zdrowia, a mianowicie ta-
jemnicy lekarskiej. Lekarz, do czego zo-
bowiàzuje go nie tylko ustawa regulujàca
wykonywanie przez niego zawodu, jak
i kodeks etyki lekarskiej, musi zachowaç
tajemnic´ na temat wiedzy uzyskanej
zarówno bezpoÊrednio od pacjenta, jak
równie˝ na podstawie wyników przepro-
wadzonych badaƒ. Jest to niezwykle



wa˝ne, gdy˝ stan zdrowia ka˝dego cz∏o-
wieka jest wy∏àcznie jego prywatnà spra-
wà i ma prawo do tego, by samemu zde-
cydowaç, kogo o nim poinformuje. Jed-
nak˝e zachowanie tajemnicy lekarskiej
jest wymagane od wszystkich tych pra-
cowników medycznych, którzy b´dà
mieli do czynienia z pacjentem, jego
schorzeniem i wypisanà receptà. Jakkol-
wiek by nie patrzeç, znajdujà si´ na niej
wszystkie najwa˝niejsze dane identyfi-
kacyjne: imi´, nazwisko, adres oraz lista
przepisanych leków w postaci nazw mi´-
dzynarodowych lub handlowych. 

Dlatego po zrealizowaniu recepty
w aptece podlega ona ochronie prawnej
a dost´p do recepty i zawartych na niej
danych mo˝e byç udost´pniany tylko
osobom uprawnionym w Êwietle przepi-
sów prawa. Natomiast kogo prosiç (gdy
osobiÊcie nie mo˝e sam pójÊç do apteki)
o realizacj´ recepty w aptece decyduje
sam pacjent. Mo˝e to byç ktoÊ z bliskiej
rodziny: ˝ona, mà˝, doros∏e dzieci ,albo
ktoÊ inny, np. sàsiad, czy znajomy. Re-
cepta jest zawsze podstawowym êró-
d∏em komunikacji mi´dzy lekarzem a far-
maceutà, aby zapewniç prawid∏owe
i w∏aÊciwe udzielenie pomocy pacjento-
wi. Dane pacjenta sà równie˝ niezb´d-
ne. Ma to te˝ swoje znaczenie w przy-
padku kontroli recept.

MnogoÊç informacji nanoszonych na
recept´ rodzi te˝ pytanie, komu mo˝na
je udost´pniaç? Tak naprawd´ dost´p
do nich powinny mieç wy∏àcznie organy
kontrolujàce recepty w zakresie prawi-
d∏owoÊci wydawania zaordynowanych
leków oraz rozliczeƒ refundacyjnych ap-
tece przez NFZ.

Jak ju˝ to wczeÊniej zosta∏o wspo-
mniane, stan zdrowia ka˝dego cz∏owie-
ka jest jego prywatnà sprawà i stanowi
on tajemnic´ mi´dzy pacjentem a leka-
rzem . Wypisana recepta , którà realizu-
je farmaceuta powoduje, ˝e w ten spo-

sób wtajemniczony zostaje równie˝ far-
maceuta w dolegliwoÊci pacjenta, na
podstawie wydawanych leków. 

Dlatego równie˝ aptekarz zobowià-
zany jest do zachowania tajemnicy. Zo-
bowiàzujà go do tego zapisy kodeksu
etyki farmaceuty-aptekarza oraz sk∏ada-
ne przez niego przyrzeczenie we frag-
mencie: „Êlubuj´ uroczyÊcie wykonywaç
swe obowiàzki zgodnie z prawem i we-
d∏ug najlepszej swej wiedzy oraz prze-
strzegaç tajemnicy zawodowej”. Ozna-
cza to ni mniej ni wi´cej, jak absolutny
brak zgody na przekazywanie przypad-
kowemu Kowalskiemu z ulicy informacji
o tym, z jakimi lekami z apteki wyszed∏

Nowak. Takich informacji nie powinno
si´ przekazywaç tak˝e: przedstawicie-
lom medycznym firm farmaceutycznych
chcàcych wiedzy na temat sprzeda˝y
polecanych przez siebie preparatów, nie
powinno si´ udzielaç takich informacji
dla innych osób o uprawnieniach do wy-
stawiania recept, a nawet cz∏onkom ro-
dziny.

Zupe∏nie inny przypadek stanowi jed-
nak kontrola w aptece. Takowe, o któ-
rych w odpowiednim zawiadomieniu in-
formowany jest w∏aÊciciel lub kierownik,
muszà odbywaç si´ raz na jakiÊ czas
w celu sprawdzenia, czy wydawanie pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych odbywa si´ zgodnie z obowiàzujà-
cymi przepisami: ustawà prawo farma-
ceutyczne, ustawà refundacyjnà oraz
rozporzàdzeniem w sprawie recept le-
karskich. W tym celu osobie przeprowa-
dzajàcej kontrol´ (która przedstawi od-
powiednie dokumenty uprawniajàce jà
do tego) mo˝na, nale˝y udost´pniç
wszelkie dane zwiàzane z receptami
zrealizowanymi w aptece. W ten sposób
na podstawie otaksowania recepty kon-
troler dokonuje oceny, czy produkt lecz-
niczy bàdê wyrób medyczny zosta∏ wy-
dany we w∏aÊciwej postaci, dawce, iloÊci
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tabletek czy opakowaƒ oraz czy wydane
zosta∏y z w∏aÊciwà sobie odp∏atnoÊcià.
G∏ównie z tego powodu w myÊl obowià-
zujàcego rozporzàdzenia w sprawie re-
cept lekarskich na apteki na∏o˝ony zosta∏

obowiàzek odpowiedniego ewidencjono-
wania recept, które jako dokumenty me-
dyczne i finansowe nale˝y przechowy-
waç w archiwum apteki przez okres pi´-
ciu lat. Szczególnym nadzorem obj´te sà
recepty na których przepisano leki na
Êrodki odurzajàce i psychotropowe.

W szczególny sposób kontrolowane
sà recepty wystawiane dla pacjentów
z dodatkowymi uprawnieniami, jak IB (in-
walida wojenny), IW (inwalida wojskowy)
czy ZK (zas∏u˝ony honorowy dawca
krwi), przy których realizacji farmaceuta
musi bardzo dok∏adnie znaç obowiàzujà-
ce przepisy. W ich przypadku niezb´dne
jest naniesienie na rewers recepty da-
nych dokumentu uprawniajàcego dane-
go pacjenta do korzystania z uwzgl´d-
nionych w prawie zni˝ek. Dlatego te˝ in-
stytucjà uprawnionà do skontrolowania
recept jest Êwiadczàcy us∏ugi refundacyj-
ne Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzi´ki
temu p∏atnik ma mo˝liwoÊç sprawdzenia,
czy rzeczywiÊcie recepta zosta∏a zreali-
zowana prawid∏owo w myÊl obowiàzujà-
cych przepisów refundacyjnych oraz po-
twierdziç lub zakwestionowaç mo˝liwoÊç
refundacji recepty, co wià˝e si´ z na∏o˝e-
niem na aptek´ kar finansowych. Recep-
ta mo˝e równie˝ s∏u˝yç jako dokument
w przypadku prowadzenia spraw kar-
nych sàdowych wobec osób wystawiajà-
cych recepty, jak równie˝ realizujàcych
te recepty. Sà to jednak sytuacje wyjàt-
kowe, nietypowe, ale czasami majàce
miejsce. W takich przypadkach przeka-
zanie recept do takiej kontroli wymaga
przed∏o˝enia specjalnych wymaganych
dokumentów uprawniajàcych do tego.
Wglàdu do recept mo˝e równie˝ za˝à-
daç Wojewódzki Inspektorat Farmaceu-

tyczny. Jednak˝e jego kontrola mo˝e do-
tyczyç zupe∏nie czegoÊ innego. Urz´dni-
cy sà uprawnieni do sprawdzenia recept
wystawianych przez poszczególnych le-
karzy lub przepisanych dla konkretnych
pacjentów. Dzi´ki temu mo˝liwe jest
sprawdzenie np. czy Êwiadczeniodawca
us∏ug medycznych pod wp∏ywem firm
farmaceutycznych nie przepisuje niektó-
rych leków, mimo braku wskazaƒ do ich
zaordynowania wynikajàcych z wyników
przeprowadzonych przez niego badaƒ
lub czy te˝ pacjent nie wymusza na leka-
rzu ordynacji danych specyfików. Kontro-
le te szczególnie dotyczà leków psycho-
tropowych grupy IIIP i IVP oraz produk-
tów leczniczych wydawanych na recept´
zawierajàcej w cz´Êci Praepositio Rpw. 

oprac. ¸ukasz Koszewski
•   •   •

Wdniach 8-19 kwietnia 2013 roku
w Sali konferencyjnej im. Jana Ry-

miana w siedzibie Warmiƒsko-Mazurskiej
Izby Lekarskiej w Olsztynie odby∏ si´ cykl
szkoleƒ dla tegorocznych sta˝ystów leka-
rzy i lekarzy dentystów. Tematami zaj´ç
by∏y zagadnienia z bioetyki, prawa me-
dycznego i orzecznictwa lekarskiego, wy-
nikajàce z ramowego programu sta˝u po-
dyplomowego, zawartego w rozporzà-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze-
Ênia 2012 r. w sprawie sta˝u podyplomo-
wego lekarza i lekarza dentysty.

Wyk∏ady z zakresu „Zasady wypisy-
wania recept na leki i materia∏y medyczne
oraz zleceƒ na przedmioty ortopedyczne,
Êrodki pomocnicze i lecznicze Êrodki tech-
niczne” poprowadzili cz∏onkowie Okr´go-
wej Rady Aptekarskiej mgr farm Roman
Grzechnik i mgr farm Pawe∏ Martyniuk.
Mamy nadziej´, ˝e wyk∏ady prowadzone
przez farmaceutów, które odbierane sà
z du˝ym zainteresowaniem przez m∏o-
dych lekarzy przyczynià si´ do poprawy
jakoÊci wypisywanych recept lekarskich. 

Roman Grzechnik
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WARSZTATY 
FARMACEUTYCZNE
W dniach 26-28.04.2013 w hotelu Bru-

no w Gi˝ycku odby∏y si´ XVI Podlasko-Ma-
zurskie Warsztaty Farmaceutyczne. Szko-
lenie to adresowane by∏o do aptekarzy
pracujàcych w aptekach szpitalnych Bia∏o-
stockiej i Olsztyƒskiej Izby Aptekarskiej.

Obecna edycja warsztatów poÊwi´co-
na by∏a tematowi ˝ywienia pozajelitowego
oraz lekom onkologicznym. 

PrzygotowaliÊmy, wspólnie z OÊrod-
kiem Szkolenia Podyplomowego w Gdaƒ-
sku, kurs „˚ywienie pozajelitowe”, który
poprowadzi∏a Pani dr n. farm Dorota Wa-
tróbska-Âwietlikowska. Pani dr przekaza∏a
nam równie˝ najÊwie˝sze wiadomoÊci
z zakresu ˝ywienia pozajelitowego, zapre-
zentowane na Europejskiej konferencji
Farmacji szpitalnej w Pary˝u, która odby∏a
si´ dwa tygodnie wczeÊniej. Natomiast Pa-
ni mgr farm Ewa Wnorowska, kierownik
apteki Uniwersyteckiego Centrum Klinicz-

nego w Gdaƒsku, omówi∏a temat onkolo-
giczny: „Przygotowanie leku cytostatycz-
nego w aptece szpitalnej – aspekt prak-
tyczny”. Inni wyk∏adowcy: Pani dr Agniesz-
ka Kosakowska – przedstawiciel firmy
Astra Zeneca – przedstawi∏a temat leku „
Zinforo – nowa cefalosporyna skuteczna
przeciwko MRSA”; przedstawiciel firmy
Hartmann lek. med.

Pawe∏ Kusak przedstawi∏ temat „Viva-
no – podciÊnieniowa terapia leczenia ran”
Obecni przedstawiciele innych firm (Ba-
xter, Pfizer oraz Braun) równie˝ zaprezen-
towali swoje tematy.

W przerwie mi´dzy wyk∏adami znaleê-
liÊmy chwil´ czasu i poszliÊmy na wyciecz-
k´ do Twierdzy Boyen w Gi˝ycku, do któ-
rej mieliÊmy niedaleko, poniewa˝ miejsce
naszego pobytu – Hotel Brunon – znajdo-
wa∏ si´ dos∏ownie 500 m od niej.

Warsztaty zakoƒczy∏y si´ edukacyjnym
sukcesem i ju˝ myÊlimy o tematach na na-
st´pne szkolenie.

Roman Jan Grzechnik

Obelisk Smoleƒski
W listopadzie ub. r.

zwróci∏am si´ z apelem
w sprawie inicjatywy Sto-
warzyszenia Rodzina Ka-
tyƒska w Olsztynie, aby
obok Pomnika Katyƒskiego
na cmentarzu Komunal-
nym przy ul. Poprzecznej
wznieÊç obelisk upami´t-
niajàcy ofiary katastrofy
smoleƒskiej.

Potrzeba tego upami´t-
nienia wydawa∏a mi si´
oczywista i pozwala∏a przy-
puszczaç, ˝e zbiórka pie-
ni´dzy pójdzie sprawnie
a kwietniowy termin reali-
zacji b´dzie dotrzymany.

Niestety, tak si´ nie sta∏o.
Nie uzbieraliÊmy potrzeb-
nej kwoty. W zwiàzku z tym
realizacja zamierzenia b´-
dzie mo˝liwa w d∏u˝szym
przedziale czasowym.
Wcià˝ zbieramy pieniàdze.

Zwracam si´ ponownie
z proÊbà o wsparcie. Zbiór-
k´ prowadzi ZHP Chorà-
giew Warmiƒsko-Mazurska
ul. Kopernika 45 Nr konta:
12 2030 0045 1110 0000
0252 4120

Za ka˝dà dokonanà
wp∏at´ serdecznie dzi´ku-
j´.

M. Aleksandrowicz
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KONKURS NA NAJWI¢KSZY
ABSURD W PRZEPISACH UE
Co roku 1 maja, w rocznic´ przystàpienia

Polski do Unii Europejskiej, prof. Miros∏aw
Piotrowski organizuje konkurs pt. ”Najwi´k-
szy absurd Unii Europejskiej”. To ju˝ siódma
edycja konkursu. W 2012 r. z ca∏ej Polski
zg∏oszono ponad 150 prac wskazujàcych
najbardziej dziwne i niedorzeczne uregulo-
wania prawne Unii. W tym roku w wyszuki-
waniu absurdów najlepsze by∏y: 
1) Monika Dàbrowska z Lublina, 
2) Anna Lewandowska z Mielca, 
3) Ewa Zyba∏a z Lisowa k/Lubaczowa.

W czo∏ówce znalaz∏y si´: „Regulacja Ko-
misji Europejskiej zakazujàca gotowania do-
towanego mleka”, „Rezolucja PE w sprawie
zaostrzenia przepisów dotyczàcych powi´k-
szania biustu”, i „Nakaz niszczenia ˝ywnoÊci
ze sto∏ówek, restauracji i sklepów”.

Przyk∏ady innych, równie interesujàcych
absurdów to: „113% frekwencja na komisji
prawnej PE w trakcie g∏osowania nad wyjàt-
kiem w prawach autorskich” (zg∏. Elwiry Zie-
lak-Morzyszek), „Przepisy i przewodnik po
nich, wydane przez instytucje wspólnotowe
a dotyczàce korzystania z drabiny w trakcie
prac na wysokoÊci” (zg∏. Przemys∏awa
Mroczka), wielostronicowa „Instrukcja u˝ytko-
wania do kaloszy zaliczanych do kategorii
Êrodków ochrony indywidualnej” (zg∏. Krysty-
ny Helt i Zofii Wysockiej), „Og∏oszenie przez
KE przetargu na projekt naukowy, którego
celem jest zbadanie wszelkich aspektów wy-
korzystania insektów jako potencjalnego êró-
d∏a ˝ywnoÊci” (zg∏. Oli Ferenc).

Przyk∏ady zg∏oszeƒ z wczeÊniejszych
edycji: „J´zyk neutralny p∏ciowo w PE”, „Na-
kaz wyrzucania z∏owionych dorszy”, „Jak zry-
waç avocado by by∏o smaczne i dobrej jako-
Êci”, „Mierzenie krewetek, Êledzi czy ryb po
z∏owieniu”, „Wymogi dla bacówek”, „Definicja
marmolady”, „Parametry klatek dla kur”, „Za-
Êwiadczenia o umiej´tnoÊci wspinania si´ na
drzewa”, „Zasady zmywania naczyƒ”, „Dyrek-
tywa uznajàca Êlimaka za ryb´ Êródlàdowà”,
„Dyrektywa nakazujàca zwi´kszenia dystan-
su kaloryfera od Êciany z 4 na 6 cm”.      J.M.

Razem mo˝na wi´cej
Ukaza∏ si´ kolejny „Aptekarz Polski“ –

pismo Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr
81/2013. Ka˝dy farmaceuta mo˝e go
przeczytaç w wersji online: strona
http://www.aptekarzpolski.pl W tym numerze
polecamy artyku∏: „Razem mo˝na wi´cej“.
Lektura zmusza do refleksji i postawienia
sobie nast´pujàcego pytania: „Jakie
stanowisko na zebraniach Naczelnej Rady
Aptekarskiej prezentuje ten farmaceuta,
który reprezentuje „mojà“ Izb´ Aptekarskà,
ten, na którego oddaliÊmy swój g∏os pod-
czas ostatniego Zjazdu Wyborczego? Czy
reprezentuje „moje“ stanowisko w danej
sprawie? Czy przyczynia si´ do jednoÊci
Êrodowiska aptekarskiego? Komu tak
naprawdÍ´ zale˝y na tym, aby znów
„zamieszaç“ w Êrodowisku? Zw∏aszcza w
tych trudnych czasach, gdy po raz kolejny
jesteÊmy w trakcie nowelizacji przepisów
Prawa Farmaceutycznego?“ 
Prosz´ si´ nad tym zastanowiç, czy

zosta∏y wybrane odpowiednie osoby z mojej
Izby w sk∏ad delegatów do Naczelnej Rady
Aptekarskiej? 

WRÓå DO MNIE
Gdy widz´ Apap na sklepowej pó∏ce
lub obok kasy stojàcy nieskromnie,
to mam ochot´, niby dzieciak w szkó∏ce,
g∏osem Krawczyka zaÊpiewaç: 

wróç do mnie…
W tym te˝ momencie myÊl´, mimo woli,
w takt komponujàc tej piosenki s∏owa,
˝e cz´Êç tak zwanej opiekuƒczej roli
winna - poniekàd - przejmowaç sklepowa.
P∏onne nadzieje i daremne ˝ale,
a co najwy˝ej mo˝e uÊmiech s∏odki?
Szef nie zab∏yÊnie równie˝ wiedzà, ale
wyrecytuje pi´knà treÊç z ulotki.
Niech wi´c apteki opiekuƒcze b´dà,
nie tylko teraz, ale i na wieki,
choç wszyscy wiemy, ˝e cieniutko prz´dà
i wymagajà same ju˝ opieki.

(Jacek Józefczyk)
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W numerze 3/2013 FORBES
mo˝emy znaleêç list´ 100 naj-
bogatszych polaków, dowie-
dzieç si´ kim sà najbogatsi
polacy, kto najszybciej po-
mno˝y∏ majàtek itp.

WÊród tej listy jako wybrane g∏ówne
bran˝e dzia∏alnoÊci i êród∏a majàtku znaj-
dujemy :FARMACJ¢. Jest to: na miejscu 6
tej  listy Jerzy Starak, Anna Woêniak-Sta-
rak(farmacja, przemys∏ spo˝ywczy), na
miejscu 17 Maciej i Ma∏gorzata Adamkie-
wiczowie (farmacja), na miejscu 59 listy
Zyta i Andrzej Olszewscy (farmacja), na
miejscu 74 Zenon Ziaja z rodzinà (bran˝a
kosmetyczna, farmacja), na 85 miejscu
Kazimierz Herba (farmacja).

Lista „Forbesa” obejmuje wy∏àcznie ak-
tywa biznesowe – udzia∏y w przedsi´bior-
stwach i Êrodki pochodzàce z transakcji
biznesowych. Wyliczenia nie dotyczà pry-
watnych sk∏adników majàtku, niezwiàza-
nych z publicznà dzia∏alnoÊcià biznesowà.

Miejsce 6: szacunkowo oceniono ma-
jàtek na 3050 mln. PLN . Rdzeniem far-
maceutycznego imperium Jerzego Sta-
siaka jest Polpharma, najwi´kszy produ-
cent leków w Polsce, liczàcy si´ w Rosji
i Kazachstanie. W ubieg∏ym roku przejà∏

za miliard z∏otych warszawskà Polf´, któ-
ra w portfolio ma ponad 140 leków.
W styczniu biznesmen zakoƒczy∏ pierw-
szy etap budowy centrum badaƒ i rozwo-
ju Polpharma Biologics i planuje kolejne
fuzje. Zamierza podobno przejàç produ-
centów farmaceutyków w Rosji, Turcji lub
w Afryce Pó∏nocnej.

Miejsce17: szacunkowo oceniono ma-
jàtek na 1100 mln. PLN. Maciej i Ma∏go-
rzata Adamkiewiczowie to ma∏˝eƒstwo le-
karzy, twórcy farmaceutyczno-biotechno-
logicznej grupy, w której sk∏ad wchodzi
m.in. Adamed i Polfa Pabianice.

Twórcy Adamedu, koncernu farma-
ceutyczno-biotechnologicznego z siedzi-
bà w Pieƒkowie prowadzà równie˝ biznes
hotelowy. Wymieniç tu nale˝y hotel Narvil
w Serocku, z zapleczem konferencyjnym
mogàcym pomieÊciç ok. tysiàc osób, któ-
ry sta∏ si´ najbardziej rozpoznawalnym
hotelem w Polsce.

Miejsce 59: majàtek szacunkowo oce-
niona na 400 mln. PLN. Zyta i Andrzej Ol-
szewscy majà nieco ponad 50 proc. udzia-
∏ów w notowanym na gie∏dzie Farmacolu,
który stoi na czele grupy sprzedajàcej wy-
roby farmaceutyczne. Andrzej Olszewski
za∏o˝y∏ Hurtowni´ Farmaceutycznà Fama-
col w 1990 roku. Spó∏ka Farmacol powsta-
∏a w 1993 roku. W 1999 roku wesz∏a na
Gie∏d´, a wzrostowi jej biznesu towarzy-
szy∏y przej´cia – w latach 1999-2002 kupi-
∏a wi´kszoÊciowe udzia∏y miedzy innymi
w Cefarmach: Kielce, Wroc∏aw, Szczecin
i Warszawa, oraz kilku mniejszych firmach
hurtu farmaceutycznego. Przychody Grupy
Farmacol ze sprzeda˝y po trzech kwarta-
∏ach 2012 roku wynios∏y 3,6 mld z∏, zysk
netto 60,8 mln z∏otych.

Andrzej Olszewski jest absolwentem
Akademii Wychowania Fizycznego w Ka-
towicach, w latach 1986-1989 by∏ zast´p-
cà dyrektora Kopalni W´gla Kamiennego
Ziemowit. Zyta Olszewska ukoƒczy∏a Wy-
dzia∏ Farmacji Akademii Medycznej
w Krakowie. W 1980 roku zosta∏a kierow-
nikiem apteki.

Miejsce 74: majàtek szacunkowo
oceniono na 330 mln. PLN. Ziaja Ltd za-
k∏ad Produkcji Leków z siedzibà
w Gdaƒsku b∏yszczy wynikami, w 2011r.
osiàgnà∏ 183 mln z∏ przychodu ze sprze-
da˝y i 27,6 mln zysku netto. Produkcja
odbywa si´ w dwóch zak∏adach na Ka-
szubach. W biznes zaanga˝owane sà
równie˝ dzieci Bartosz Ziaja i Barbara
Biernacka.

RozmaitoÊci
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Przeglàd prasy 

Zenon Ziaja wraz z ˝onà Aleksandrà
za∏o˝y∏ firm´ u progu prze∏omu ustrojowe-
go w Polsce.

Miejsce 85: majatek szacunkowo oce-
niono na 240 mln.PLN. Kazimierz Herba
za∏o˝yciel i wieloletni prezes (do 2008 ro-
ku) gie∏dowej spó∏ki Neuca, dawniej Tor-
farmu, b´dàcej najwi´kszym dystrybuto-
rem farmaceutyków w Polsce. Jej kapita-
lizacja z poczàtkim lutego przekracza∏a

536 mln z∏otych. Neuca, którà Kazimierz
Herba kontroluje razem z ˝onà dodatko-
wo pe∏niàc obowiàzki przewodniczàcego
rady nadzorczej, mia∏a w ubieg∏ym ro-
ku71,6 mln zysku netto – 51,4proc. wi´cej
w porównaniu z wynikiem z 2011 roku.
Zarzàd zamierza wyp∏aciç rekordowà dy-
widend´ – 3,2 z∏ na akcj´, o 23 proc.
wi´kszà ni˝ w ubieg∏ym roku. 

wybra∏a J.M

100 NAJWI¢KSZYCH FIRM W POLSCE
Analizujàc ranking firm wg FORBES

odnajdujemy równie˝ znane dobrze farma-
ceutom firmy, które zaliczone zosta∏y do
firm zajmujàcych si´ handlem farmaceuty-
kami.
Na miejscu 33 jest PELION 
Przychody 6 686 mln. PLN
Zysk 57 mln.PLN
Aktywa 2 486 mln.PLN
Zatrudnienie 7,4 (o,o) tys. 

Miejsce 40 zajmuje NEUCA
Przychody 5 687 mln.PLN
Zysk 65 mln.PLN
Aktywa 1 872 mln.PLN
Zatrudnienie 3,7 tys.
Miejsce 46 zajmuje FARMACOL
Przychody 4 844 mln. PLN
Zysk 115 mln.PLN
Aktywa 1 934 mln.PLN

wybra∏a J.Murawska

*
W „Gazecie Olsztyƒskiej” z 1913 roku.

znajdujemy informacj´ nast´pujàcej treÊci:
W lesie miejskim odby∏ si´ w styczniu poje-
dynek pistoletowy pomi´dzy aptekarzem
a osobà wojskowà. Skoƒczy∏ si´ bezkrwa-
wo, ale owego aptekarza skaza∏ sàd nie-
dawno na 3 miesiàce wi´zienia.

*
Sàd: zagini´cie sk∏adek ZUS
nie mo˝e obcià˝aç tego, 

kto je zap∏aci∏ 
(z artyku∏u: finanse.wp.pl 
z dnia 24.05.2013 r.)

Wyrok jest prawomocny. 
Sygn. III AUa 222/13

Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nie
mo˝e ˝àdaç zap∏acenia sk∏adek po raz
drugi tylko dlatego, ˝e pierwsze nie znala-
z∏y si´ na rachunku bankowym ZUS –

orzek∏ Sàd Apelacyjny w Lublinie. Sprawa
dotyczy∏a sk∏adek zaginionych za dwa lata.

„Nie mo˝na zaakceptowaç sytuacji,
w której p∏atnik sk∏adek posiadajàcy do-
wód dokonania wp∏aty nale˝noÊci w spo-
sób prawem przewidziany i niekwestio-
nowany przez okres 10 lat, jest zmuszo-
ny do powtórnego zap∏acenia sk∏adek
w celu uzyskania zaÊwiadczenia o nie
zaleganiu w op∏acie tych˝e nale˝noÊci” –
orzek∏ sàd.

Sàd doda∏, ˝e przerzucanie na oby-
wateli skutków mo˝liwoÊci sprawdzenia
przez ZUS, czy sk∏adki faktycznie wp∏yn´-
∏y na rachunek ZUS, „w sposób ra˝àcy
godzi w wynikajàcà z Konstytucji zasad´
ochrony zaufania obywateli do organów
paƒstwa, narusza ich bezpieczeƒstwo
prawne i jako takie nie mog∏o byç zaak-
ceptowane przez Sàd Apelacyjny” 

(wybra∏a J.M)



JANINA ANNA 
DEMBICKA
(1928 – 2013)

Ze smutkiem przyj´liÊmy wiado-
moÊç, ˝e z naszego aptekarskiego
grona, w wieku 85 lat odesz∏a nasza
kole˝anka Janina Anna Dembicka
z domu Wojszkun córka Jana i Anny
Pawlukiewicz.
Przedstawiamy Jej drog´ ˝yciowà,

która nie by∏a ∏atwa ze wzgl´du na
trudny okres dziejów naszej Ojczyzny
przypadajàcy na okres Jej dzieciƒ-
stwa i m∏odoÊci.
Przedstawiamy równie˝ pokrótce

Jej drog´ zawodowà jako aptekarza.
Janina Anna Dembicka urodzi∏a

si´ 12 lipca 1928 roku w Âwi´cianach
woj. wileƒskie. Tam do wojny w 1939
roku ukoƒczy∏a pi´ç klas szko∏y po-
wszechnej. 
W czasie okupacji kontynuowa∏a

nauk´ w szko∏ach litewskiej i rosyj-
skiej. W roku 1943 by∏a ci´˝ko ranio-
na i musia∏a przerwaç nauk´. To dla-
tego mia∏a amputowanà lewà koƒczy-
n´ dolnà (mia∏a protez´). 
W 1945 roku wraz z rodzicami

przyjecha∏a do Polski na Ziemie Od-
zyskane. Zamieszkali w Lidzbarku
Warmiƒskim. W latach 1947-1949
kontynuowa∏a nauk´ w Liceum Spó∏-
dzielczym w K´trzynie. Nast´pnie
podj´∏a prac´ jako ksi´gowa w Cen-
trali Ogrodniczej w Lidzbarku Warmiƒ-
skim ale po roku pracy postanawia
pójÊç na studia.
Studiowa∏a na Wydziale Farma-

ceutycznym Akademii Medycznej

w Gdaƒsku w latach 1950-1955 i uzy-
ska∏a dyplom magistra farmacji nr
412/56 wydany dnia 2.05.1956 r.
Po studiach, zgodnie z nakazem

pracy nr 1665, zosta∏a skierowana do
Olsztyƒskiego Zarzàdu Aptek. Po od-
byciu praktyki zawodowej w Aptece
Spo∏ecznej w Ostródzie skierowana
zosta∏a nast´pnie do pracy w Aptece
Spo∏ecznej Nr 34 w Lidzbarku War-
miƒskim.
Do Olsztyna przenosi si´ w 1958

roku.Tu pracuje kolejno: w Aptece Nr
41 przy Pl.Bema, nast´pnie w Aptece
Wojewódzkiego Szpitala Dzieci´ce-
go, potem w Aptece Nr 2 przy ul Ja-
gielloƒskiej.Natomiast od dnia
1.10.1967 roku w Stacji Krwiodaw-
stwa. A od 9.09.1975 roku w Aptece
Nr 65 przy ul.Gagarina (obecnie ul.
Sybiraków) jako zast´pca kierownika
apteki. 

I ˚eglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
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Po zakoƒczeniu pracy zawodowej,
w dalszym ciàgu utrzymywa∏a kontakt
ze swoim Êrodowiskiem zawodowym.
Uczestniczy∏a w spotkaniach Senio-
rów Farmacji organizowanych przez
Izb´ Aptekarskà.
Od ponad 12 lat przebywa∏a w Do-

mu „Kombatant“ w Olsztynie,który by∏
Jej domem, w którym odwiedza∏y Jà
kole˝anki-fartmaceutki kiedy mia∏a
utrudnionà mo˝liwoÊç samodzielnego
poruszania si´.
W uroczystoÊci ostatniego po˝e-

gnania Âp.Janiny Dembickiej,w imie-
niu aptekarzy Olsztyƒskiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej uczestniczy∏a z-ca
Prezesa mgr farm Teresa Korbut.
Msza Âwi´ta ˝a∏obna zosta∏a od-

prawiona w kaplicy Domu Kombatan-
ta, w której uczestniczyli równie˝ pen-
sjonariusze tego domu, a tak˝e znajo-
mi,przyjaciele aptekarze.
Homili´ wyg∏osi∏ ksiàdz, który prze-

wodniczy∏ Mszy Âwi´tej. W ciep∏ych
s∏owach, zwracajàc si´ do Wnuczki
i Rodziny, wspomina∏ Zmar∏à.
Ceremonia pochowania odby∏a si´

na cmentarzu przy ul. Poprzecznej
w Olsztynie.
¸àczàc sie w bólu przekazujemy

Wnuczce i Rodzinie wyrazy wspó∏czu-
cia.

(J.M)

WSPOMNIENIE

Janina Dembicka
Zapami´ta∏am Jà z okresu studiów

na Wydziale Farmacji Akademii Me-
dycznej w Gdaƒsku. By∏a o rok wy˝ej
ode mnie. Mija∏yÊmy si´ na koryta-

rzach w drodze na zaj´cia, ale nigdy
nie rozmawia∏yÊmy ze sobà. Zwróci∏a
mojà uwag´ sposobem bycia. W od-
ró˝nieniu od innych kole˝anek z jej ro-
ku ha∏aÊliwych i p´dzàcych przed sie-
bie sz∏a wolniej i mia∏a czas, ˝eby si´
uÊmiechnàç. Utyka∏a na nog´.
Nazywa∏a si´ Janeczka Wojszkun.
Póêniej dowiedzia∏am si´, ˝e Jej

kalectwo by∏o skutkiem prze˝ytego
wojennego bombardowania.
Po iluÊ latach podj´∏a prac´

w Olsztynie ju˝ jako Janina Dembicka.
Aptek by∏o wtedy niewiele, wi´c wie-
dzieliÊmy kto gdzie pracuje. Spotykali-
Êmy si´ na zebraniach naukowych
Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego, do którego wszyscy nale˝e-
li obowiàzkowo, ale nie pojawia∏a si´
na nich. Spotka∏yÊmy si´ dopiero jako
emerytki na dorocznym spotkaniu Se-
niorów Farmacji. By∏a ju˝ wtedy pen-
sjonariuszkà olsztyƒskiego Domu
Kombatanta. Porusza∏a si´ na wózku. 
Radosna i wyraênie ucieszona

mo˝liwoÊcià bycia wÊród nas zara˝a∏a
tà radoÊcià wszystkich chcàcych z nià
porozmawiaç. Na ostatnich spotka-
niach nie by∏a obecna. Zapewne po-
garszajàcy si´ stan zdrowia uniemo˝li-
wia∏ zorganizowanie dojazdu.
We wrzeÊniu ub. roku spotka∏yÊmy

si´ w Filharmonii olsztyƒskiej w zwiàz-
ku z zorganizowanymi przez Marsza∏-
ka Województwa obchodami Dnia
Kombatanta. By∏a prawdziwym Kom-
batantem, okaleczonym przez wojn´
inwalidà wojennym. Postanowi∏am
wtedy koniecznie o Niej napisaç.
Nie zdà˝y∏am.

M. Aleksandrowicz

Inspektor Farmaceutyczny
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„Cz∏owiek zapisany w sercach innych
ludzi b´dzie ˝yç wiecznie”

GRZEGORZ MAREK
DRÑ˚EK
(1945-2013)

Grzegorz Marek Drà˝ek ur. si´ 25
grudnia 1945r. w Skar˝ysku Kamiennej.
Rodzice: Ignacy i Zofia z domu Fitas.
Ojciec by∏ pracownikiem Zak∏adów Me-
talowych.

Grzegorz Marek Drà˝ek, szko∏´
podstawowà i liceum ukoƒczy∏ w Skar-
˝ysku Kamiennej. 

Przedstawiamy Jego drog´ zawodo-
wà. Studiowa∏ farmacj´ na Wydziale
Farmaceutycznym Akademii Medycznej
w Warszawie. Dyplom Akademii Me-
dycznej w Warszawie L.2314/71. Stu-
diowa∏ w latach 1964-1971 , na kierunku
aptecznym wykona∏ prac´ magisterskà
i dnia 9 lutego uzyska∏ tytu∏ magistra far-
macji. Dyplom dnia 20.09.1971 podpisa∏

Dziekan W∏. Rusiecki i Rektor B. Górnic-
ki.

Magister Grzegorz Marek Drà˝ek
prac´ jako aptekarz rozpoczà∏ na tere-
nie Bia∏ostockiego Zarzàdu Aptek
Przedsi´biorstwo Paƒstwowe. Praktyk´
zawodowà odby∏ w aptece w Zambro-
wie. Nast´pnie od dnia 1 marca 1971
(pismo KD 638/71) pracowa∏ jako re-
ceptariusz w Aptece nr. 55 w Czy˝ewie
(ul Mazowiecka). Natomiast w okresie
1972-1977 by∏ kierownikiem apteki
w Szumowie a nast´pnie w okresie
1977-1978 apteki w Wasilkowie.

W roku 1978 przenosi si´ do pracy
w Przedsi´biorstwie Zaopatrzenia Far-
maceutycznego „Cefarm” w Olsztynie
i rozpoczyna prac´ w Aptece nr 51-024

w Ostródzie jako kierownik tej apteki
(obecnie województwo warmiƒsko-ma-
zurskie) ZaÊwiadczenie nr 635 o prawie
wykonywania zawodu dnia 15.02.1978
wydaje Urzàd Wojewódzki w Olsztynie
Wydzia∏ Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
podpisane przez Lekarza Wojewódzkie-
go Zdzis∏awa Piesiaka Kierownikiem tej
apteki by∏ do 12.01.1990.

Nast´pnie by∏ wspó∏w∏aÊcicielem
Apteki „Pinia” w Ostródzie i pe∏ni∏ funk-
cj´ kierownika w okresie od 13.01.1990
do 31.12.1992 r.

Natomiast w 1993 r. otworzy∏ w∏asnà
Aptek´ „Pod Koronà” w Ostródzie ul.
Chrobrego. W Aptece „Narie” w Moràgu
by∏ kierownikiem w okresie 1.11.2005-
31.03.2009. „Pod Koronà” pe∏ni∏ funkcj´
kierownika do lutego 2013 r.

Pracujàc w aptece doskonali∏ swoje
umiej´tnoÊci zawodowe, uczestniczy∏
w szkoleniach .Posiada∏ specjalizacj´
z farmacji aptecznej pierwszego stopnia

Z ˝a∏obnej karty
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(ZaÊw. nr. 11/81z 14.IV.1981) oraz spe-
cjalizacj´ drugiego stopnia(ZaÊw. nr
3847/21/85 z dnia 15.XII.1984)

Po reaktywacji samorzàdu zawodo-
wego w 1991 roku na Pierwszym Zjeê-
dzie Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie zosta∏ wybrany w sk∏ad Ra-
dy Aptekarskiej, w której czynnie praco-
wa∏ przez czteroletnià kadencj´.

Po ukoƒczeniu 65 lat uzyska∏

Uchwa∏à nr 13/V/2011 z dnia 8 marca
2011 pozytywnà opini´ dotyczàcà wnio-
sku o pe∏nienie funkcji kierownika do 70
roku ˝ycia. 

Udziela∏ si´ równie˝ w dzia∏alnoÊci
na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej.

Wa˝ne miejsce w Jego ˝yciu zajmo-
wa∏a rodzina. Córka Anna Monika jest
równie˝ magistrem farmacji i pracuje
w aptece w Ostródzie.

Grzegorz Drà˝ek zmar∏ dnia 13 mar-
ca 2013 r. po d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie
w wieku 67 lat. Przyj´liÊmy ze smutkiem
wiadomoÊç o Jego Êmierci. 

UroczystoÊci pogrzebowe odby∏y si´
18 marca 2013 r., w kaplicy „Efez” przy
ul. Sienkiewicza w Ostródzie. Msza
Êwi´ta ˝a∏obna zosta∏a odprawiona
w koÊciele pod wezwaniem Faustyny

Kowalskiej przy ul. Plebiscytowej. Cere-
monia pochowania odby∏a si´ na cmen-
tarzu komunalnym przy ul. Spokojnej
w Ostródzie.

˚egna∏o Go liczne grono mieszkaƒ-
ców, przyjació∏, wspó∏pracowników, ap-
tekarzy.

S∏owa po˝egnania wyg∏osi∏ Prezes
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olszty-
nie Roman Grzechnik, który m.in. po-
wiedzia∏ „˚egnajàc naszego drogiego
Koleg´ Êp. Grzegorza wspominamy Go
jako cz∏owieka niezwykle prawego i ko-
le˝eƒskiego. Gotowego nieÊç pomoc
ka˝demu – kole˝ankom i kolegom, jak
równie˝ swoim pacjentom. WÊród nie-
pokojów i zawirowaƒ aptekarskich za-
wsze poradzi∏ i ze spokojem znalaz∏ roz-
wiàzanie. SkromnoÊç, dobroç i ciep∏o
czyni∏y Go osobà wyjàtkowà.

Takiego Go zapami´tamy!
˚egnam Go w imieniu wszystkich

cz∏onków Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie. Najbli˝szej Rodzinie Êp.
Grzegorza oraz wszystkim, których Je-
go Êmierç dotkn´∏a – przekazuj´ nasze
wielkie wspó∏czucie. Niech spoczywa
w Bogu”

(J.M)

GRZEGORZ JÓZEF
RUSINOWSKI

(1954-2013)

Ze smutkiem przyj´liÊmy wiadomoÊç
o nag∏ej Êmierci naszego kolegi mgr
farm. Grzegorza Rusinowskiego –
„Grzesia” dla wszystkich, którzy go zna-
li. Przedstawiamy Jego drog´ zawodo-
wà jako aptekarza. 

Urodzi∏ si´ 18 marca 1954 r. w War-
szawie (syn Antoniego i Haliny).

Farmacj´ studiowa∏ w latach
1975-1981. Studia farmaceutyczne
ukoƒczy∏ na Akademii Medycznej
w ¸odzi i uzyska∏ Dyplom nr
L.3155/81 wydany dnia 10.11.1981.
Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w PZF
„Cefarm” Kielce. Po odbyciu sta˝u
w aptece ogólnodost´pnej ul. Pl. Par-
tyzantów w Kielcach przyby∏ na teren
województwa olsztyƒskiego i podjà∏

prac´ jako kierownik w aptece PZF
„Cefarm” Olsztyn, apteka w Chorze-
lach. Nast´pnie kierowa∏ aptekami

RozmaitoÊci
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w ¸ukcie, Jedwabnie, Szczytnie,
w tym przez 10 lat by∏ w∏aÊcicielem
lub wspó∏w∏aÊcicielem tych aptek.

Ostatnio od listopada 2011 r. praco-
wa∏ jako kierownik w aptece o nazwie
”Apteka Przyjazna” w Szczytnie ul. Pi∏-
sudskiego. 

Od poczàtku reaktywacji Izb Apte-
karskich by∏ aktywnym cz∏onkiem sa-
morzàdu aptekarskiego, w kadencji
1995 – 1999 cz∏onek Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w Olsztynie. Na wszyst-
kich spotkaniach aptekarskich by∏ bar-
dzo widoczny, w Jego licznych wystà-
pieniach przejawia∏a si´ troska o za-
chowanie godnoÊci polskiego aptekar-
stwa.

By∏ twórczy, oryginalny i niepowta-
rzalny w swoim dzia∏aniu nie tylko za-
wodowym. GrzeÊ by∏ zawsze gotowy do
pomocy wszystkim b´dàcym w potrze-
bie. Wielu z tej pomocy skorzysta∏o.

Bez reszty oddany Rodzinie. Mimo
wielu trudnoÊci ˝yciowych nie poddawa∏

si´ i zawsze patrzy∏ z optymizmem
w przysz∏oÊç.

I takiego Grzegorza zachowamy
w pami´ci. Spoczywaj w pokoju Drogi
Kolego.

Te s∏owa po˝egnania wyg∏osi∏ Pre-
zes Olsztyƒskiej Okr´gowej Rady Apte-
karskiej w Olsztynie mgr Roman
Grzechnik podczas uroczystoÊci Mszy
Âwi´tej pogrzebowej odprawionej
w dniu 7 maja 2013r. w koÊciele Êw. Jó-
zefa i Matki Boskiej Cz´stochowskiej
w Jedwabnie, którà celebrowa∏ ks. pro-
boszcz Jedwabna wraz z przyby∏ym
ksi´dzem z P∏ocka i ksi´˝mi z Olsztyna.
Podczas wyg∏oszonej homilii ks. pro-
boszcz w ciep∏ych s∏owach wspomina∏

Zmar∏ego Grzegorza, a s∏owa uznania
przekaza∏, zwracajàc si´ do córki Ewy,
ksiàdz z P∏ocka za godnà pochwa∏y po-
staw´ jej ojca Grzegorza jako chrzeÊci-
janina za opiek´ okazywanà poprzed-
niemu proboszczowi Jedwabna w jego
chorobie i uczestniczenie w ostatniej je-
go drodze na cmentarz w P∏ocku. 

W uroczystoÊci po˝egnania Âp.
Grzegorza uczestniczy∏o wielu miesz-
kaƒców, przyjació∏, wspó∏pracownicy
z aptek, koledzy ze studiów, aptekarze,
wiele osób wspólnie dzia∏ajàcych w ró˝-
nych lokalnych organizacjach, jak rów-
nie˝ PIS.

Na cmentarzu w Jedwabnie pieÊƒ
˝a∏obnà na po˝egnanie Âp. Zmar∏emu
aptekarzowi odÊpiewa∏a Pani przyby∏a
ze Szczytna, jako podzi´kowanie za Je-
go aptekarskà pos∏ug´ pacjentom. 

¸àczàc si´ w bólu, przekazujemy
wyrazy wspó∏czucia córce Ewie i Rodzi-
nie. 

Wyrazy wspó∏czucia przekaza∏ rów-
nie˝, w imieniu polskich aptekarzy, Pre-
zes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr
Grzegorz Kucharewicz. 

(J.M)

Z ˝a∏obnej karty
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Zawodnicy z Gdaƒska (czerwone stroje) oraz Âlàskiej OIA 2 (stroje niebieskie)
podczas pierwszego meczu w obr´bie grupy

MECZ
PI¸KI
HALO-
WEJ

Tegoroczni
Mistrzowie
rozgrywek

reprezentacja OIA
z Pomorza

Zawodnicy zwyci´skich dru˝yn z Gdaƒska, Bydgoszczy i ¸odzi



Korzeƒ mandragory lekarskiej

MANDRAGORA

XV-wieczna rycina 
przedstawiajàca pozyskanie
korzenia mandragory

Mandragora lekarska – kwiat


