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Rozpoczął się 2017 rok - jest to dobry czas na złożenie sobie wzajemnie życzeń na 
całe nadchodzące 365 dni: chciałbym więc wszystkim Aptekarzom naszej Izby życzyć 
wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym; 
chciałbym, aby spełniły się Wasze marzenia, abyście osiągnęli zamierzone cele nie tylko 
na przestrzeni prywatnej, ale również zawodowej, dlatego też życzę Wam większego 
zrozumienia Waszych spraw przez polityków, ponieważ to w ich rękach są dzisiaj losy 
naszego zawodu; życzę Wam jak najszybszego uchwalenia zmian w Prawie 
Farmaceutycznym, ale takich zmian, które spowodują, że apteka stanie się apteką 
i będzie spełniać rolę placówki ochrony zdrowia; życzę Wam, aby jak najszybciej została 
uchwalona ustawa o zawodzie farmaceuty obojętnie czy będzie to samodzielna 
ustawa czy razem z zapisami o Izbach Aptekarskich. Uważam, że ustawa ta jest bardzo 
potrzebna, aby stanowić bazę funkcjonowania naszego zawodu jako zawodu zaufania 
publicznego; życzę Wam, jak również polskim pacjentom, aby uregulowany został 
problem obrotu lekami w systemie poza aptecznym; aby polski pacjent miał pełny 
dostęp do leków, ale w placówce, w której pracuje kompetentny pracownik udzielający 
odpowiednich porad przy zakupie określonych środków; życzę Wam, aby rząd 
i Ministerstwo Zdrowia podeszło odpowiednio do sytuacji dystrybucji kosmetyków 
i suplementów diety w aptekach i innych placówkach zajmujących się tym tematem. 
Trzeba pamiętać, że nie tworzymy systemu dystrybucji leków i aptek od początku, tylko 
próbujemy zmieniać system, w którym zaistniało wiele patologii; życzę również, aby nie 
pojawiało się tyle reklam telewizyjnych, które wypaczają obraz osoby, która je ogląda, 
gdyż często rozmywają one skutecznie granicę między lekiem a dodatkiem do 
żywności; życzę, aby wszyscy przedsiębiorcy przestrzegali zakazu reklamy aptek i nie 

Słowo Prezesa 

Szanowni Państwo; Aptekarze Warmii i Mazur. Prezes Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej

Roman Jan Grzechnik
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Słowo Prezesa 
tworzyli absurdalnych wytrychów i prób omijania go w postaci nazwy własnej lub 
wpisywania słowa „tani” w imiona własnych żon czy patronów aptek; życzę wszystkim 
aptekarzom, którzy prowadzą swoje apteki, wytrwałości i determinacji, aby  
przetrwali ten bardzo trudny czas i sprostali mu ekonomicznie nie tracąc przy tym 
kręgosłupa moralnego; życzę aptekarzom pracującym w sieciach, aby jak najlepiej 
mogli wykonywać swój zawód, aby nie była wywierana na Was presja marke ngowa 
i aby każdy aptekarz mógł zachować się jak magister farmacji w stosunku do pacjenta 
i mógł zachować własną twarz w spotkaniu z lekturą kodeksu etyki aptekarskiej 
(a czytając różne artykuły w prasie np. dotyczące mailingu sieciowego wiemy przecież, 
że te problemy są na porządku dziennym); życzę przedsiębiorcom prowadzącym apteki 
więcej rozsądku i wiedzy na temat naszego zawodu, aby zrozumieli, że biznes w tym 
miejscu nie jest sprawą pierwszoplanową; sprawą stawianą na pierwszym miejscu jest 
pacjent i jego farmakoterapia, a tych spraw niestety nie rozumieją niektórzy 
biznesmeni zajmujący się dystrybucją leku, co wnioskuję z licznych dyskusji i polemik 
toczących się w ostatnim roku w związku z projektem zmian w prawie 
farmaceutycznym; życzę lepszej pracy aptekarzom szpitalnym: lepszej obsady 
kadrowej, lepszych zarobków i wreszcie lepiej dopasowanej ustawy o zamówieniach 
publicznych do istoty zamówień produktów leczniczych i wyrobów medycznych; życzę 
wszystkim aptekarzom chcącym podnosić swoje kwalifikacje zawodowe możliwości 
zdobycia wymaganej ilości punktów w szkoleniach ustawicznych oraz możliwości 
zdobycia specjalizacji jak najmniejszym kosztem (który dziś w całości jest pokrywany 
przez farmaceutę), zaś wszystkim funkcyjnym członkom samorządu aptekarskiego 
życzę wytrwałości i niezależności w reprezentowaniu spraw zawodowych oraz 
możliwości spojrzenia na ogólne problemy farmaceutów w sposób obiektywny.
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Wieści z Izb Aptekarskich

Posiedzenie ORA w dniu 23.08.2016 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI

Z POSIEDZEŃ RADY OIA W OLSZTYNIE

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Apteka Dyżurna” w Działdowie przy ul. Nidzickiej 10 od 01.09.2016 r. dla Pani mgr farm. 
Anny Jóźwiak- Szadrowskiej na Jej wniosek .

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Apteka Zamkowa” w Reszlu przy ul. Sienkiewicza 1 od 16.09.2016 r. dla Pani mgr farm. Anny 
Gawrewicz - Hurka na Jej wniosek. 

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Apteka Św. Brunona” w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 12 od 23.08.2016 r. dla Pani mgr 
farm. Urszuli Łukaszewskiej na Jej wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Apteka Dyżurna” w Dobrym Mieście przy ul. Jana Pawła II 3 od 01.10.2016 r. dla Pana mgr 
farm. Konrada Okurowskiego na Jego wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o nie stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Bliska Super Apteka” w Szczytnie przy ul. Lwowskiej 1 dla Pana mgr farm. Arkadiusza 
Szczęsnego na Jego wniosek . Właścicielem nowo otwieranej apteki jest Aquaso  Sp. z o. o. 
z siedzibą w Szczytnie. W aptece, która mieściła się pod tym samym adresem Pan magister 
Arkadiusz Szczęsny był kierownikiem w czasie, kiedy WIF stwierdził tam nielegalny proceder 
zwany „odwróconym łańcuchem dystrybucji” i z tego powodu właścicielowi cofnięto 
zezwolenie na prowadzenie apteki, która ostatecznie została w czerwcu bieżącego roku 
zamknięta. W związku z tym Rada uważa, że Pan magister Arkadiusz Szczęsny nie daje 
rękojmi należytego prowadzenia apteki.

KORESPONDENCJA BIERZĄCA

- wysłano pismo do WIF z prośbą o przesyłanie Izbie informacji o podmiotach ubiegających się 

o zezwolenie na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych

- wysłano do NIA odpowiedź na pytanie, w jaki sposób odbywa się u nas obecnie procedura 

wydawania rękojmi i opiniowania zezwoleń na prowadzenie apteki
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Posiedzenie ORA w dniu 27.09.2016 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI

 Rada podjęła stanowisko w sprawie udzielania rękojmi określające, że kierownikowi apteki, 
w której stwierdzono tzw. „odwrócony łańcuch dystrybucji leków” Okręgowa Rada 
Aptekarska w Olsztynie nie stwierdza rękojmi należytego prowadzenia apteki. Farmaceuta 
o którym mowa, może ubiegać się o rękojmię nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy 
od momentu uzyskania oficjalnej informacji przez Izbę o danym procederze. Jednak każda 
sprawa farmaceuty dotycząca tej kwes i będzie rozpatrywana indywidualnie na 
posiedzenie Rady. 

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Dyżurna” w Szczytnie przy ul. Odrodzenia 23-25/9 od 01.10.2016 r. dla Pana mgr farm. 
Wojciecha Kaska na Jego wniosek.

SPRAWY FINANSOWE
-  Rada podjęła uchwałę o kontynuowaniu ubezpieczenia OC magistrów farmacji 
- Rada podjęła uchwałę o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na Regaty 
organizowane przez OIA
- Rada podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację 
II Pływackich Mistrzostw Polskich Aptekarzy

SPRAWY BIEŻĄCE

 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o organizacji II Pływackich Mistrzostw Polskich 

Aptekarzy. Głównym organizatorem mistrzostw z ramienia Izby jest mgr farm. Bogumiła 

Polakiewicz.

 Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie do 

Warmińsko- Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego i wytypowała prezesa 

mgr farm. Romana Grzechnika oraz zastępcę prezesa mgr farm. Katarzynę Błesińską do 

reprezentacji i podpisania deklaracji.

Posiedzenie ORA w dniu 18.10.2016 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie „DOZ 
Dbam o Zdrowie Apteka Miejska” w Strzegowie przy pl. Wolności 32 od 01.10.2016r. dla Pani 
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mgr farm. Urszuli Wilk-Wojewódzkiej na Jej wniosek.
 Rada nie podejmowała uchwały o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki 

o nazwie „Apteka Społeczna” w Iławie przy ul. Kopernika 5a lok. 1, ponieważ otrzymaliśmy 
pismo od kandydatki na kierownika Pani mgr farm. Beaty Katarzyny Wilk, że nadal będzie 
prowadzić aptekę „Stabil” w Iławie- nie zmienia miejsca pracy i wycofuje swój wniosek.

SPRAWY FINANSOWE
- Rada przyjęła projekt budżetu na 2017r., który zostanie przedstawiony do akceptacji na 
XXV Okręgowym Zjeździe OIA w Olsztynie. 
- Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany osób wytypowanych do reprezentowania 
i podpisania deklaracji w związku z przystąpieniem Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie do Warmińsko- Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego - 
wyznaczono prezesa mgr farm. Romana Grzechnika i zastępcę prezesa mgr farm. Teresę 
Korbut.
SPRAWY BIEŻĄCE

 Przyjęto ramowy program XXV Okręgowego Zjazdu OIA w Olsztynie. 

Posiedzenie ORA w dniu 16.11.2016 r.

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI
 Rada zapoznała się z uchwałą NRA w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 

farmaceutyczne. Pan Prezes Roman Grzechnik przed rozpatrzeniem przez Radę wniosków 
magistrów farmacji o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki zapoznał 
członków rady ze stanowiskiem NRA, w jaki sposób należałoby postępować przy wydawaniu 
ww. postanowień.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie Bliska 
Superapteka przy ul. Zwycięstwa 27C w Pieckach dla Pana mgr farm. Wojciecha Kaniuki na 
jego wniosek. 

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
Apteka Dyżurna przy pl. Daszyńskiego 12/2 w Piszu dla mgr farm. Elżbiety Kozioł na Jej 
wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
APTEKA SPOŁECZNA NA KOPERNIKA GRUPA NOWA FARMACJA przy ul. Kopernika 5A lok. 1 
 w Iławie dla mgr farm. Marty Iwaniuk na Jej wniosek.
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 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
Apteka Gemini przy ul. Jana III Sobieskiego 45 w Iławie dla mgr farm. Mariusza Kisiel na Jego 
wniosek .

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
APTEKA GEMINI przy Placu Grunwaldzkim 11 w Giżycku dla mgr farm. Małgorzaty 
Walasiewicz na Jej wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
Apteka Sana przy ul. Tęczowy Las 5 lok. V3 w Olsztynie dla mgr farm. Roberta Tadulewicza na 
Jego wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
DOBRA przy ul. Brzozowej (dotychczas nie nadano nr) w Lidzbarku Welskim dla mgr farm. 
Bartosza Wiecheckiego na Jego wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
Apteka pod Modrzewiem przy ul. Dworcowej 2 w Kruklankach dla mgr farm. Teresy 
Olszewskiej na Jej wniosek. 

 Rada ponownie (tym razem pozytywnie) rozpatrzyła wniosek mgr farm. Arkadiusza 
Szczęsnego z prośbą o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
o nazwie Bliska Super Apteka w Szczytnie przy ul. Lwowskiej 1A .

SPRAWY FINANSOWE
- Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia aktualnej listy emerytów i rencistów 
niepracujących zwolnionych  z obowiązku opłacania składek członkowskich.
- Rada podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych w wysokości 1.500 
zł. na organizację Spotkania Wigilijnego.
- Rada podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych w wysokości 
12.000 zł. na organizację Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie.
SPRAWY BIEŻĄCE

 zapoznano się ze Stanowiskiem Nr VII/3/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 

15 listopada 2016 r. w sprawie obrotu suplementami diety;

 zapoznano się ze Stanowiskiem Nr VII/4/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 

15 l istopada 2016 r.  w sprawie obrotu  kosmetykami w aptekach 

ogólnodostępnych; 



Wieści z Izb Aptekarskich

8

 Rada poparła stanowisko przedstawione przez Naczelna Radę Pielęgniarek 

i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarski oraz Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. dotyczącego 

zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek. 

 otrzymaliśmy zawiadomienie GIF znak: GIF-P-L-0740/456-1/ml/16 z dnia 

4 listopada 2016r. o zamiarze zakończenia postępowania. Pismo dotyczy 

wniesionego zażalenia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie na postanowienie 

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 

w Olsztynie z dnia 30 września 2016 r. znak: WIFOL.8520.83.2016 w przedmiocie 

odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia 

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Olsztynie przy ul. Burskiego 

2/33 o nazwie „Dom Leków”.

 zapoznano się z pismami magistrów farmacji- pracowników aptek sieciowych 

skierowanymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej i Okręgowej Izby Aptekarskiej 

w Olsztynie. Treść pism dotyczyła niezadowolenia z planowanych zmian w prawie 

farmaceutycznym. Rada nie zgodziła się ze stanowiskiem autorów listów. Planuje 

ich natomiast zaprosić do współpracy z Izbą Aptekarską.

 zapoznano się z przesłanym mailem Zachodniopomorskiej OIA w Szczecinie 

w sprawie stosowanych przez firmę Sanofi praktyk odnośnie dystrybucji leku 

Clexane we wszystkich dawkach.

wybrała: sekretarz ORA

Marlena Sadowska
 mgr farm.
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Jubileusz XXV-lecia Odrodzonego 
Samorządu Aptekarskiego Warszawa

09.11.2016 r.
    09.11.2016 w Filharmonii 

Narodowej w Warszawie 

świętowano Jubileusz XXV-

l e c i a  O d r o d z o n e g o 

Samorządu Aptekarskiego 

pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy. 

Pomiędzy Mszą Św. odprawioną w intencji farmaceutów, a rozpoczęciem obchodów 

Jubileuszu w budynku Filharmonii można było podziwiać wyjątkowe prace artystyczne 

stworzone rękami farmaceutów.  

     Uroczystość rozpoczęła się 
p r z y w i t a n i e m  o r a z 
p r z e m ó w i e n i a m i 
zaproszonym gości.
   Gospodarzem spotkania 
była Elżbieta Piotrowska-
Rutkowska – Prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej,  która 
w swoi m  przem ówi eni u 
p r z e d s t a w i ł a  p r a c ę 
i dokonania Samorządu Aptekarskiego na przestrzeni 25 -ciu lat. Najważniejszym 
punktem programu było odznaczenie osób, które swoją postawą, pracą 
i poświęceniem przyczynili się do chlubnego zapisania kart historii polskiego 
Aptekarstwa. 

Uczestnicy obchodów XXV-lecia Samorządu Aptekarskiego

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska 
i Wiceprezes NRA Małgorzata Pietrzak
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   Najwyższym nadanym tego dnia 

odznaczeniem był Złoty Krzyż Zasługi 

- odznaczenie nadawane za spełnienie 

czynów spoza zakresu swoich zwykłych 

obowiązków, które przynoszą korzyść 

Państwu i/lub obywatelom. W tym roku 

odebrał go członek naszej izby: mgr farm. 

Janina Murawska.

W  t ym  szc zeg ó l nym  d n i u  zo st a l i 

odznaczeni również inni członkowie naszej 

olsztyńskiej społeczności farmaceutycznej 

i pięcioro z nich  (mgr farm. Jan Roman

Grzechnik, mgr farm. Teresa Korbut, mgr 

farm. Lucyna Łazowska, mgr  fa rm. 

Marianna Kosowska oraz mgr farm. Janusz Janina Murawska odznaczona Złotym Krzyżem

Łazarczuk) odebrało medal za zasługi dla Samorządu Aptekarskiego 1991 – 2016 z rąk 

Prezesa NIA (pozostałe medale zostały wręczone na XXV-tym Zjeździe Aptekarskim 

Olsztyńskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej).

Zakończenie tego wspaniałego Jubileuszu uświetnił koncert muzyki filmowej 

w wykonaniu Polskiej Symfonicznej Orkiestry Radiowej im. Witolda Lutosławskiego.

mgr farm

Elżbieta 
Bańkowska
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Uczestnicy XXV-tego Zjazdu Aptekarskiego OIA w-Olsztynie

XXV Zjazd Aptekarski OIA w Olsztynie
Dnia 19 listopada 2016r. w Hotelu Warmińskim odbył się XXV 

Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie. Zjazd uroczyście otworzył Prezes Roman Jan 
Grzechnik, który po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu 
hymnu, przywitał zaproszonych gości i wygłosił przemówienie 
(przytoczone w dalszej części biuletynu). Z pośród przybyłych 
głos zabierali: Anna Krakowińska – przedstawiciel Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego, Ryszard Wasiński – przedstawiciel Marszałka 
Województwa, Ryszard Kuć – Zastępca Prezydenta Olsztyna, Elżbieta Kuriata – WIF, 
Mirosław Pampuch – Poseł na Sejm, Profesor Adam Buciński – z Collegium Medicum 
w Bydgoszczy, Walenty Seliga - Zastępca Dyrektora W-M OW NFZ, Zbigniew 
Wróblewski - Prezes Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Piotr Siwik z W-M Izby Lekarskiej, 

Prezes OIA Roman
 Jan Grzechnik

M a r i a  D a n i e l e w i c z  -
Przewodnicząca Okręgowej 
R a d y  P i e l ę g n i a r e k 
i Położnych i Michał Byliniak 
- Wiceprezes NRA. Na ręce 
Prezesa ORA składane były 
g r a t u l a c j e  z  o k a z j i 
o b c h o d ó w  X X V - l e c i a 

Samorządu Aptekarskiego, życzenia dalszych sukcesów w ochronie zdrowia pacjentów 
oraz dbania o należyte warunki wykonywania zawodu farmaceuty. Miłym akcentem 
okazały się okolicznościowe upominki, jak chociażby „podkowa na szczęście” 
ofiarowana przez Prezesa Zbigniewa Wróblewskiego. Kolejnym punktem programu 
było przedstawienie historii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie przez Łukasza 
Puchałę, który w ciepłych słowach przypomniał magistrów farmacji, którzy aktywnie 
włączyli się w reaktywację samorządu aptekarskiego na naszym terenie. Następnie 
Michał Byliniak dokonał wręczenia okolicznościowych medali „Za zasługi dla 
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samorządu Aptekarskiego”. (Pełna lista odznaczonych znajduje się poniżej oraz pod 
adresem www.olsztyn.oia.org.pl w zakładce Nasza Izba/Odznaczenia). Chwilę później 
miało miejsce bardzo istotne wydarzenie w życiu młodych adeptów farmacji, 
mianowicie ślubowanie i otrzymanie Prawa Wykonywania Zawodu (troje "Młodych 
Farmaceutów" złożyło ślubowanie podczas jednego z posiedzeń Prezydium ORA). 
Młodzi farmaceuci otrzymali również eleganckie wydanie Kodeksu Etyki, identyfikator 
magistra farmacji, znaczek OIA w Olsztynie oraz inne ciekawe publikacje. Następnie 
Paweł Martyniuk, koordynator Komisji ds. młodzieży farmaceutycznej przy NRA, 
przedstawił różne formy aktywności studentów na wydziałach farmaceutycznych 
w Polsce. Po wystąpieniach, przyszedł czas na część artystyczną, podczas której 
pięknie zaśpiewała Anna Perzanowska, farmaceutka z Naszej Izby, zaś zespół 
„Absolwent”, w którym na skrzypcach gra Michał Dudka, dostarczył niezapomnianych 
wrażeń muzycznych. Po przerwie Wiceprezes NRA Michał Byliniak, przedstawił 
szczegółowo bieżące sprawy, którymi zajmuje się obecnie Naczelna Rada Aptekarska 
oraz odpowiedział na szereg pytań dotyczących przewidywanych zmian na rynku 
aptecznym. Następnie przystąpiono do części sprawozdawczej zjazdu. 
Przewodniczącym XXV Okręgowego Zjazdu Aptekarzy została Marlena Sadowska. 
Następnie wybrano zastępców przewodniczącego i sekretarzy zjazdu. Uczestnicy 
przyjęli porządek obrad oraz wybrali członków komisji: mandatowej, regulaminowej 
oraz uchwał i wniosków. Prezes Roman Jan Grzechnik przedstawił sprawozdanie 
z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej zaś Paweł Martyniuk przedstawił 
sprawozdanie Skarbnika oraz omówił projekt budżetu na 2017r. W następnej 
kolejności przedstawiono sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu 
Aptekarskiego. Po czym w wyniku głosowania przyjęto przedstawione sprawozdania 
i zatwierdzono preliminarz na 2017r. Na koniec miała miejsce prezentacja dotycząca 
ubezpieczenia OC farmaceuty, po której Prezes ORA w Olsztynie dokonał zamknięcia 
Zjazdu.

Paweł Martyniuk
 mgr farm. 



Wieści z Izb Aptekarskich

13

PRZEMÓWIENIE PREZESA
Szanowni Goście, Panowie Posłowie, Aptekarze Warmii i Mazur, Drodzy Absolwenci.

Witam wszystkich serdecznie na XXV Sprawozdawczym Zjeździe Aptekarzy OIA 

w Olsztynie; na zjeździe, który jest jednocześnie uroczystym Zjazdem Poświęconym 

XXV-leciu  Odrodzonego Samorządu Zawodowego. Samorządu, którego nie byłoby bez 

ludzi zaangażowanych w sprawy naszego zawodu. To jak dzieje Izby Aptekarskiej w 

Olsztynie zapisały się na kartach historii Samorządu Aptekarskiego zaprezentuje 

w dalszej części zjazdu mgr farm Pan Łukasz Puchała, ja zaś z tego miejsca chciałbym 

wspomnieć, iż podczas uroczystości, jaka miała miejsce 09.11.2016 zorganizowanej 

przez Naczelną Izbę Aptekarską z okazji obchodów 25 lat Odrodzonego samorządu Ci, 

którzy w znacznym stopniu poświęcili swój czas i siły na pracę w samorządzie 

uhonorowani zostali medalami symbolizującymi ich oddanie na rzecz naszej 

społeczności zawodowej. Ci, zaś, którzy z różnych przyczyn nie mogli odebrać tego 

odznaczenia podczas tamtejszych obchodów, otrzymają go dzisiaj. Wszystkim 

odznaczonym składam serdeczne gratulację i podziękowania za pracę na rzecz 

naszego samorządu aptekarskiego.

Pamiętajmy, że medal ten jest odzwierciedleniem trudu, jaki wnieśliście 

w działalność, której podstawowym celem było zapewnienie niezależności zawodu 

farmaceuty w działaniach na rzecz pacjenta i umocnienie roli apteki jako placówki 

ochrony zdrowia. Z takimi pięknymi założeniami startowaliśmy w latach 90-tych 

w czasach tworzenia odrodzonego samorządu. Powstawały apteki, których 

właścicielami byli farmaceuci. I to jest ta piękna strona medalu. Ale prawo umożliwiało 

również powstawanie aptek prowadzonych przez przedsiębiorców – to druga strona 

medalu. Patrząc na nasz rynek aptek z perspektywy czasu z roku na rok warunki 

wykonywania naszego zawodu zmieniały się i zmieniły się na gorsze. Zarządzanie 

apteką indywidualną stawało się trudniejsze a nawet niewykonalne. Wielu 

farmaceutów poniosło porażkę zarówno zawodową jak i ekonomiczną. Nie mogli oni 

wygrać, ani nawet się obronić w obliczu powstających w coraz większej ilości aptek 

prowadzonych przez przedsiębiorców. W systemie ekonomicznym jaki mamy dzisiaj na 
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rynku aptek apteka indywidualna jest skazana na porażkę. Pamiętajmy, że 

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma inne cele niż przedsiębiorca, 

którym jest wykształcony farmaceuta składający ślubowanie o określonej treści oraz 

zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej. Na farmaceutę nałożone 

są przez prawo i wiedzę, którą posiada dużo większe wymagania niż na przedsiębiorcę, 

który traktuje to zajęcie jak zwykły dochodowy biznes. Bo kto zadba lepiej o polskiego 

pacjenta: Ci farmaceuci siedzący na tej sali, czy właściciel cypryjskiego lub 

holenderskiego funduszu inwestycyjnego? Po raz kolejny więc zadam pytanie: kto ma 

wygrać na tym rynku? Na rynku, na  którym waży się zdrowie pacjenta, zdrowie 

obywatela, Wasze zdrowie Szanowni Goście…

Dzisiaj rynek aptek z punktu widzenia samorządu wygląda następująco: notoryczne 

omijanie zakazu reklamy aptek; prowadzenie niedozwolonego odwróconego 

łańcucha dystrybucji leków skutkującego brakiem leków dla polskich pacjentów; 

przekraczanie ustawowego 1% ilości aptek na terenie województwa. Z obliczeń wynika 

że ok. 1,5 tyś aptek powstało z naruszeniem obowiązującego prawa. To są działania 

sieci aptek prowadzonych przez przedsiębiorców, którzy chcą ten rynek 

zagospodarować dla siebie, ale na pewno nie dla pacjenta.. Codziennie zamykają się 2 

apteki prowadzone przez  farmaceutów, a w to miejsce otwierają się 3 apteki sieciowe.  

Zgodnie z tymi wyliczeniami ostania apteka farmaceutyczna zniknie z rynku w 2022 

roku, ale to jest tylko statystyka, a taka rzeczywistość może przyjść znacznie szybciej.

Samorząd aptekarski podejmuje liczne działania zmierzające do poprawy obecnego 

stanu rzeczy. Do przestrzegania zapisów jakie widnieją w ustawach i rozporządzeniach 

związanych z wykonywaniem naszego zawodu. Jednak aby osiągnąć ten cel potrzebna 

jest współpraca wszystkich organów które mają wpływ na naszą codzienność; 

potrzebne jest wsparcie organów ustawodawczych oraz tych które są powołane do 

egzekucji istniejącego prawa.

Proszę Państwa, proszę zauważyć jak niewielu jest dziś farmaceutów zadowolonych 

z pracy, którą wykonują. Farmaceuci pracujący w swoich aptekach czekają tylko 

z wielkimi obawami na moment, kiedy zbankrutują. Frustruje ich fakt, iż nie mogą 
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zaoferować pacjentowi wszystkiego co by chcieli, natomiast aptekarze pracujący 

w sieciach są obarczani dodatkowymi obowiązkami zgodnie z aktualnie 

obowiązującym targetem marke ngowym Jeżeli taki system będzie nadal 

funkcjonował istnieje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 

Zarzuca nam się że chcemy swoimi żądaniami zaplombować rynek i zostawić go 

w rękach kasty aptekarzy zrzeszonych w izbach aptekarskich. Jakże krzywdzące 

i nieprawdziwe są te oceny ale jak bardzo również trafiające do opinii publicznej. To 

właśnie my chcemy rozdrobnionego systemu sprzedaży detalicznej leków ale w rękach 

fachowców.  Ten system, który dzisiaj obowiązuje doprowadzi w krótkim czasie do 

całkowitej monopolizacji rynku detalicznego. Doprowadzi do powstania dwóch 

- trzech sieci i wtedy państwo straci nad nim kontrolę. Wtedy istnieje zagrożenie 

bezpieczeństwa społecznego, budżetowego i brak możliwości prowadzenia 

racjonalnej polityki lekowej.  Apteka nie jest dla aptekarza a tym bardziej dla żadnego 

biznesmena! Jest dla pacjenta.

Chcemy przestrzegania obowiązującego prawa, które na chwilę obecna niestety nie 

jest egzekwowane. Chcemy zmiany prawa w kierunku takim aby apteka spełniała 

swoją podstawową rolę placówki ochrony zdrowia. Informacje płynące z Ministerstwa 

Zdrowia, od polityków, posłów zrzeszonych w parlamentarnym zespole do spraw 

zmian w prawie farmaceutycznym napełniają nas umiarkowanym optymizmem. 

Jesteśmy dziś na historycznym zakręcie. Rynek aptek poszybuje albo w kierunku 

najbardziej pożądanym przez nas tj. apteki, którą będzie w całości zarządzał 

farmaceuta albo w bardzo niedługim czasie zostanie rynek aptek przejęty przez duże 

sieci. Ten umiarkowany optymizm o jakim wspomniałem wynika nie z czego innego, jak 

z tego, iż  już nie raz obiecywano nam korzystne zmiany, które potem nie następowały 

Chcemy takich zmian w prawie farmaceutycznym, które przywrócą podstawową rolę 

apteki jako placówki ochrony zdrowia. Chcemy takich zmian w strukturze własności 

aptek, aby aptekarz posiadał całkowitą decyzyjność w placówce służby zdrowia jaką 

jest apteka. Chcemy takich zmian nie po to, aby aptekarz stał się bogatym człowiekiem, 

ale po to, aby wziął na siebie całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie apteki i aby 
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apteka spełniała swoją podstawową rolę a aptekarz mógł w pełni wykorzystać swój 

potencjał wiedzy dla dobra pacjenta. A przede wszystkim abyśmy mogli wykonywać 

naszą misję; nasze podstawowe zadanie, o którym przypomina nam nasz 

sztandar:„Salus Aegro  Suprema Lex”

Przemówienie Prezesa ORA w Olsztynie
mgr farm. Romana Grzechnika

wygłoszone na XXV Zjeździe Aptekarskim 
OIA w Olsztynie

Roman Jan Grzechnik

Lista osób odznaczonych Medalem XXV-lecia 
Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego,
którzy odebrali odznaczenie na XXV –tym

Zjeździe Aptekarskim
 OIA w Olsztynie

1. mgr farm. Aleksandrowicz -
Zawadzka Jadwiga

2. mgr farm. Anielska-Kołpa Maria
3. mgr farm. Barzowski Franciszek
4. mgr farm. Bloch Stanisław
5. mgr farm. Błesińska Katarzyna
6. mgr farm. Cieślak Barbara
7. mgr farm. Domin Grażyna
8. mgr farm. Droździel Krystyna
9. mgr farm. Harbaszewska  Danuta
10. mgr farm. Kaniuka Barbara
11. mgr farm. Makarewicz Tamara
12. mgr farm. Martyniuk Paweł
13. mgr farm. Mazurowska-Noceń 

Mariola
14. mgr farm. Naruszewicz Joanna
15. mgr farm. Olszewska Agnieszka
16. mgr farm. Olszewska Teresa

17. mgr farm. Pejas Helena
18. mgr farm. Pietkiewicz Kamilla
19. mgr farm. Polakiewicz Bogumiła 
20. mgr farm. Rogowski Jan
21. mgr farm. Rogoziński Leszek
22. mgr farm. Rynkiewicz-Żurawiecka 

Beata
23. mgr farm. Sadowska Marlena
24. mgr farm. Siemianowska Beata
25. mgr farm. Stankiewicz Magdalena
26. mgr farm. Szatkowski Mirosław
27.  mgr farm. Wiechecki Bartosz
28. mgr farm. Ziółkowska-Jasińska 

Monika
29. mec. Łukaszewicz Jan
30. mgr  Kamińska Katarzyna
31. mgr  Kruczek Agnieszka
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Odznaczeni medalem uznania za zasługi dla Samorządu Aptekarskiego

Odznaczeni medalem uznania za zasługi  dla Samorządu Aptekarskiego



Wieści z Izb Aptekarskich

18

W 2016 r. zostało przyznanych na posiedzeniu Rady 17 dokumentów Prawa 

Wykonywania Zawodu Farmaceuty (11 z nich zostało wręczonych podczas XXV - 

tego Zjazdu Aptekarskiego OIA w Olsztynie, podczas którego zostały również 

wręczone zaległe PWZ, tj. 1 z 2013r. i  4 z 2015 r. ).

Farmaceuci, którzy złożyli ślubowanie podczas XXV Zjazdu Aptekarskiego OIA w Olsztynie

1. mgr farm. Bartosińska Marta
2. mgr farm. Borucka Anna
3. mgr farm. Ciołkowska Monika 

Kamila 
4. mgr farm. Górski Przemysław 
5. mgr farm. Hillar Aleksandra 
6. mgr farm. Kawałek Karolina 
7. mgr farm. Kłobukowski Mateusz
8. mgr farm. Kondraciuk 

Katarzyna
9. mgr farm. Kornak Anna
10. mgr farm. Kostecka Karolina 

Bogusława

11. mgr farm. Kowal Paulina
12. mgr farm. Kurlikowska Barbara
13. mgr farm. Litman Magdalena
14. mgr farm. Łubian Sylwia
15. mgr farm. Mystkowska Monika
16. mgr farm. Ostrowski Łukasz
17. mgr farm. Sienkiewicz Marta
18. mgr farm. Smyk Małgorzata
19. mgr farm. Szczesna Anna
20. mgr farm. Czajkowska Renata.
21. mgr farm. Miklaszewska 

Magdalena
22. mgr farm. Tuszyner Adam

„Młodzi farmaceuci”:



 mgr farm.

Konrad Okurowski

Leki dla pacjentów 
powyżej 75. 
roku życia 

– pytania i odpowiedzi
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Podstawy prawne:

Art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
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Art. 44a ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

4) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka 
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§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. d, da i f) oraz § 16 ust. 1  pkt 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie
recept lekarskich oraz w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.



 .
artykuł ukazał się na łamach Portalu rx.edu.pl

Konrad Okurowski
 mgr farm.

Wieści z Izb Aptekarskich

26

OPRACOWAŁ



Powołanie Warmińsko - Mazurskiego 
Forum Zawodów Zaufania Publicznego
W lipcu 2016 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zwróciła się do 

samorządów zawodowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym do 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie z inicjatywą do podjęcia współpracy przy 

powołaniu Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania publicznego. We 

wrześniu 2016 r. samorządy zawodowe zostały zaproszone na spotkanie, które odbyło 

się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Spotkanie to było 

poświęcone wypracowaniu wspólnej koncepcji działalności, warunków i zasad 

współpracy oraz ewentualnego podpisania Deklaracji powołania Warmińsko-

Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Okręgową Izbę Aptekarską 

w Olsztynie reprezentowali Prezes Roman Grzechnik i Mecenas Jan Łukaszewicz.

Przedstawiciele samorządów zawodowych zapoznali się ze wstępnym projektem 

treści Deklaracji powołania Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania 

Publicznego.

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 

w Olsztynie w dniu 27 września 2016 r. podjęto Uchwałę Nr 89/VII/2016 w sprawie 

przystąpienia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie do Warmińsko-Mazurskiego 

Forum Zawodów Zaufania Publicznego i wskazano osoby, które będą reprezentowali 

OIA w Olsztynie przy podpisywaniu Deklaracji. Przy podejmowaniu uchwały na 12 

członów Rady uczestniczących w głosowaniu 11 opowiedziało się za, 1 osoba 

wstrzymała się.

Natomiast w dniu 18 października 2016 r. na posiedzeniu Okręgowej Rady 

Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie została podjęta Uchwała Nr 

97/VII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 89/VII /2016 z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie przystąpienia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie do Warmińsko-

Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, która dotyczyła zmiany osób 

upoważnionych do reprezentowania Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie 
27
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i podpisania deklaracji o przystąpieniu do Forum. Przy podejmowaniu uchwały na 11 

członów Rady uczestniczących w głosowaniu 10 opowiedziało się za, 1 osoba 

wstrzymała się. 

Po konsultacjach w poszczególnych samorządach, przedstawiciele reprezentujący 

osoby wykonywujące zawód zaufania społecznego zostali zaproszeni w dniu 27 

października 2016 r. do siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, 

celu podpisanie deklaracji powołującej Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów 

Zaufania Publicznego. 

W spotkaniu tym uczestniczyło dwunastu sygnatariuszy porozumienia. 

DEKLARACJA O TREŚCI: 

„Deklaracja powołania Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania 

Publicznego.

Mając na względzie przepis art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

zgodnie z którym można w drodze ustawy tworzyć samorządy zawodowe, 

reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę 

nad należytym wykonywaniem tych zawodów, w granicach interesu publicznego i dla 

jego ochrony oraz uchwalone na jego podstawie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

ustawy, powołujące samorządy zawodowe:

 Podpisani niżej Przedstawiciele tych zawodów działających na obszarze 

województwa warmińsko-mazurskiego, powołują Warmińsko - Mazurskie 

Forum Zawodów Zaufania Publicznego, zwane dalej „Forum”, którego celem jest 

prezentowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska wobec organów władzy 

i administracji państwowej, w kwes ach pozostających w zakresie ich 

kompetencji i zainteresowania, wynikających z przepisów prawa.

 Forum jest organizacją otwartą dla samorządów zawodów zaufania publicznego, 

które mogą przystąpić do niego w terminie późniejszym .

 Do zadań Warmińsko - Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego 

należy w szczególności:

 1/ wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec organów władzy 
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i administracji państwowej oraz samorządowej, dotyczących rozwiązań 

prawnych w przedmiocie działania samorządów zawodowych i zapewnianiu 

warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządów;

2/ konsultowanie, wymiana informacji i doświadczeń w przedmiocie działalności 

samorządowej,

3/ integracja środowisk zawodowych,

4/ wykonywanie innych zadań wynikających z wniosków członków Forum 

i przepisów prawa.

 Przewodniczenie Forum jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji kadencji 

trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że początek kadencji rozpoczyna się 

odpowiednio 1 listopada danego roku. Nie później niż na 3 miesiące przed upływem 

kadencji następuje wybór sygnatariusza porozumienia przewodniczącego Forum.

 Przewodniczącym Forum jest każdorazowo osoba reprezentująca zawód zaufania 

publicznego, który aktualnie przewodniczy Forum. Pierwszym sygnatariuszem 

porozumienia kierującym Forum jest Okręgowa Izba Radców prawnych 

w Olsztynie.

 Podejmowanie uchwał przez Forum wymaga konsensusu. Sprzeciw wyrażony przez 

chociażby jednego z sygnatariuszy porozumienia wyłącza możliwość podjęcia 

uchwały.

 Posiedzenia Forum odbywają się w razie potrzeby na wniosek co najmniej jednego 

sygnatariuszy deklaracji, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

 Koszty posiedzeń Forum pokrywane są przez zawód zaufania publicznego który 

aktualnie przewodniczy Forum. Pozostałe wydatki związane z organizacją innych 

wydarzeń (np. konferencji, spotkań), po wcześniejszej akceptacji ich wysokości, 

pokrywane są przez wszystkich w wysokości ustalonej między wszystkimi członkami 

Forum”.

Podpisali:

1. w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, Dziekan Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Olsztynie Katarzyna Skrodzka - Sadowska
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2. w imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału w Olsztynie, 

Prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Olsztynie Marek Pepol

3. w imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, Prezes Okręgowej Rady 

Aptekarskiej w Olsztynie Roman Jan Grzechnik oraz Zastępca Prezesa Okręgowej Rady 

Aptekarskiej w Olsztynie Teresa Korbut

4. w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Halina Nowik

5. w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie Maria Danielewicz

6. w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie, Dziekan Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Olsztynie Krzysztof Misiarz

7. w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Olsztynie dr Marek Zabłocki

8. w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  Wiceprezes 

Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzej Jerzy Kloska

9. w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych Tomasz Kaczyński

10. w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej-

Polskiej w Olsztynie, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP Mariusz Szafarzyński

11. w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

Przewodniczący Rady Warmińsko-mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki

12. w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Katarzyna Mioduska 

Zastępca Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie 

 mgr farm.

Teresa Korbut
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Przeszłość a teraźniejszość
Rys historyczny żywienia pozajelitowego 

w Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu 
Dziecięcym w Olsztynie

          Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego istnieje 

od początku funkcjonowania szpitala. Początkowo mieściła się w szpitalu na ulicy 

Wyspiańskiego, a od 1967 roku w nowym budynku przy ulicy Żołnierskiej. Razem ze 

zmianą lokalu nastąpił też rozwój apteki. Kierownikiem została Pani mgr farm. Maria 

Anielska- Kołpa, która jako jedna z pierwszych w województwie wprowadziła 

wykonywanie w aptece leków recepturowych w warunkach aseptycznych, głównie 

kropli ocznych. W styczniu 1970 roku uruchomiono pracownię płynów infuzyjnych. 

Było to szczególnie ważne, gdyż w tamtych czasach przemysł nie produkował płynów 

pediatrycznych. Równocześnie wraz z rozwojem wiedzy rozpoczęto sporządzanie 

płynów hiperalimentacyjnych, które są podwaliną dzisiejszego żywienia 

pozajelitowego. Zauważono, że w niektórych stanach klinicznych podanie płynów 

infuzyjnych jest niewystarczające, by zastąpić prawidłowe odżywianie. Pojawiła się 

koncepcja hiperalimentacji. Oznaczała ona wlew ogromnego ładunku kalorii, 

wynikającego z teorii, że obciążenie urazem i stanem septycznym wiąże się ze 

znacznym wydatkiem energetycznym. Poza tym dążono do uzyskanie dodatniego 

bilansu azotowego. Również w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym 

rozpoczęto w aptece szpitalnej wykonywanie mieszanek hyperalimentacyjnych 

w szafce Hansena. Pierwsze dokumenty zawierające receptę-przepis pochodzą 

z 1976r. Zazwyczaj takie specjalne płyny otrzymywały noworodki lub niemowlęta. 

Podaż trwała kilka dni. Początkowo sporządzano kilka recept w ciągu roku. Zawierały 

one roztwór aminokwasów, glukozy i wody, a także dodatek elektrolitów w postaci 

chlorku potasu, siarczanu magnezu, wodorowęglanu sodu. Oprócz tego wzbogacano 
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płyn hiperalimentacyjny o heparynę. Z czasem zaczęto dodawać mul witaminę, 

a w oddzielnej butelce emulsję tłuszczową Intralipid (jedyną dostępną w tamtym 

czasie). Płyn taki wykonywano w butelkach szklanych, a ilości odmierzano strzykawką.

      W latach 1976-1984 wykonano mieszaniny dla 47 pacjentów głównie oddziału 

chirurgicznego i biegunkowego.
W 1986 roku prowadzenie apteki przejęła Pani 

mgr farm. Danuta Harbaszewska. Dzięki jej 

staraniom w 1994 roku kupiono do apteki 

nowoczesną lożę z laminarnym pionowym 
przepływem powietrza Lamil 13. Jednocześnie w 1995 roku zakończono produkcję 

płynów infuzyjnych. Pomieszczenia pozostałe po rozlewni płynów zaadoptowano dla 

nowo działającej pracowni żywienia pozajelitowego. Pracownia żywieniowa składała 

się z boksu aseptycznego, śluzy osobowej i śluzy podawczo- odbiorczej.

Rozwój wiedzy na temat żywienia pozajelitowego przyczynił się do pojawienia na 

rynku preparatów i sprzętu. Rozpoczęto przygotowywanie mieszanin żywieniowych 

w aptece metodą grawitacyjną do jałowych worków przeznaczonych do tego celu 

(wykorzystując do odmierzania płynów biuretę). Od początku wraz z otwarciem 

pracowni, rozpoczęto kontrolę mikrobiologiczną pomieszczenia i loży przy pomocy 

płytek z podłożem stałym metodą sedymentacyjną. Od 2007 roku dołączono co 

miesięczną kontrolę próby ślepej tzn. roztworu glukozy odmierzonej przez biuretę 

i przetoczonej do worka żywieniowego, wykonanej na końcu produkcji. 

Z każdym rokiem ilość wykonywanych mieszanin się zwiększała, przy czym 

niezmiennym jest i było, że największe zapotrzebowanie na nie ma oddział 

Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Ze względu, że trafiają tam dzieci w stanach 

nagłych oraz wcześniaki, które nie mogą być żywione doustnie, terapia żywieniowa na 

tym oddziale trwa najdłużej. Inne oddziały wprowadzają ją doraźnie w zależności od 

stanu klinicznego pacjenta lub prowadzą kontynuację z OIT  i zazwyczaj trwa ona kilka 

dni. Wyjątkiem jest oddział Chirurgiczny, gdzie żywienie pozajelitowe jest 

wprowadzane w okresie okołooperacyjnym. 
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Zestawienie ilości sporządzonych mieszanin żywieniowych w poszczególnych latach z podziałem na oddziały
1 Oddział obserwacyjny I- 10 szt.
2 Oddział wewnętrzny II- 9 szt., Oddział wewnętrzny III- 2 szt., Oddział neurologiczny- 6szt.
3 Oddział wewnętrzny III- 6 szt., Oddział neurologiczny- 12 szt.
4 Oddział wewnętrzny II- 10 szt.
5 Oddział wewnętrzny II- 11 szt., Oddział obserwacyjny II- 9 szt.
6 Oddział wewnętrzny III- 16 szt., Oddział neurologiczny- 2 szt.
7 Oddział wewnętrzny II- 7 szt., Oddział wewnętrzny III- 33 szt., Oddział neurologiczny- 12 szt.
8 Oddział neurologiczny- 17 szt.
9 Oddział ortopedyczno- urazowy- 1 szt., Oddział pediatryczny VI- 1 szt., Oddział neurologiczny- 1 szt.
10 Oddział ortopedyczno- urazowy- 1 szt., Oddział neurologiczny- 3 szt.
11 Oddział rehabilitacji neurologicznej- 2 szt.
12 Oddział rehabilitacji neurologicznej- 20 szt., Oddział chirurgii szczękowej- 2 szt.
13 Oddział ortopedyczno- urazowy- 1 szt.
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Pomimo dostosowywania parametrów do nowych wytycznych, zarówno na etapie 

przygotowawczym jak i samego wykonania żywienia pozajelitowego, bolączką apteki 

była pracownia, która nie spełniała już najnowocześniejszych standardów. Budowa 

nowego skrzydła szpitala umożliwiła zmianę. Już na etapie projektowania wszystkie 

pomieszczenia planowanej apteki dostosowano w taki sposób, aby spełniały 

współczesne wymagania. Razem z projektem nowej pracowni żywienia 

pozajelitowego powstała pracownia leków cytotoksycznych i leku jałowego.

W styczniu 2013 roku apteka rozpoczęła działalność w nowym miejscu. Całość z częścią 

magazynową, izbą recepturową, pracowniami oraz częścią biurowo- administracyjną 

zajmuje ok 300m . Pracownia żywienia pozajelitowego składa się z boksu, ²

pomieszczenia administracyjnego, odbiorczego oraz śluz osobowych. Nie krzyżują się 

droga czysta z brudną. Do boksu zakupiona została nowa loża z nawiewem laminarnym 

Scanlaf  Fortuna. W boksie zainstalowano system nawiewno- wywiewny, a ściany 

pomalowane są odpowiednią farbą z jonami srebra. Kąty w wykładzinie są 

odpowiednio wycięte by umożliwić sprzątanie. Pomieszczenie administracyjne jest 

oddzielone od boksu szybą, co umożliwia kontakt wzrokowy. Jednocześnie w boksie 

zamontowano bezprzewodowy dzwonek na wypadek gdyby osoba wykonywująca 

żywienie potrzebowała pomocy kogoś z zewnątrz.

Rzut pomieszczeń składających się na Pracownię Żywienia Pozajelitowego
ŚLUZA A- śluza materiałowa podawcza
ŚLUZA B- śluza materiałowa odbiorcza
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ŚLUZA OSOBOWA CZYSTA

POMIESZCZENIE
ADMINISTRACYJNE I MAGAZYN

PODRĘCZNY PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I WYROBÓW

MEDYCZNYCH DO
ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

ŚLUZA OSOBOWA BRUDNA POMIESZCZENIE ODBIORCZE PRZEDSIONEK ZE ZLEWEM

Loża

ŚLUZA B

BOKS ASPETYCZNY
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Zdjęcia z pracowni żywienia pozajelitowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
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Żywienie pozajelitowe jest ważną częścią terapii pacjentów, którzy nie mogą być 

żywieni drogą przewodu pokarmowego. Pozwala ono na szybszą rekonwalescencję 

i zmniejsza ilość powikłań. Umożliwia pacjentowi szybsze dojście do zdrowia. Jest 

szczególnie ważne u dzieci. Mali pacjenci charakteryzują się dynamicznym 

przebiegiem schorzenia. Niedożywienie takiego pacjenta potrafi bardzo szybko nieść 

ze sobą skutki zdrowotne. Odpowiednie odżywienie znacznie skraca czas 
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Od października 2014 r. w szpitalu funkcjonuje program komputerowy żywienie 

pozajelitowe Zdzisława Karonia. Koordynuje on pracę lekarzy i farmaceutów. Na 

samym początku lekarz ustala zapotrzebowanie małego pacjenta, program generuje 

receptę i siecią przesyła do apteki. Następnie farmaceuta sprawdza receptę, 

zatwierdza i drukuje etykiety. Program sam wylicza potrzeby oraz rozlicza żywienie. 

Dzięki temu systemowi etap przygotowania składników i etykiet do żywienia w aptece 

bardzo się skrócił czasowo. Poza tym rozliczenie recepty żywieniowej jest 

proporcjonalne nie tylko co do ilości wykonanych danego dnia recept, ale też do 

ilościowego składu mieszaniny (większa mieszanina= większa suma rozliczenia).

Etykiety generowane przez program
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hospitalizacji. Dlatego tak ważne jest zastosowanie żywienia pozajelitowego w okresie 

okołooperacyjnym i w stanach nagłych. Lekarze Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego od dawna spostrzegli ogromną rolę jaką pełni żywienie 

pozajelitowe w terapii. Zastosowanie tej metody odżywienia jest możliwe tylko dzięki 

prężnie działającej aptece z wykwalifikowanym personelem. Farmaceuci cały czas 

biorą udział w szkoleniach, kursach i wykładach o tej tematyce po to, aby 

przygotowywane mieszaniny odznaczały się najwyższą jakością fizyko- chemiczną 

i mikrobiologiczną. Wszystkie nowe informacje są dyskutowane zarówno w gronie 

aptecznym jak i konsultowane z lekarzami, pracownikami mikrobiologii, sterylizatorni 

itp. Mam ogromny zaszczyt być częścią zespołu, który cały czas chce się rozwijać i dążyć 

do zabezpieczenia w jak najlepszy sposób potrzeb pacjentów naszego szpitala.
 mgr farm. 

Anna Wolinska,
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Nauczanie receptury aptecznej 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Nauczanie receptury aptecznej na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego, zaczyna się na III roku studiów, w VI semestrze. 

Teoretyczne podstawy do pracy w recepturze wykłada prof. dr hab. Małgorzata 

Sznitowska, kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, na zajęciach, które 

rozpoczynają się w semestrze V, poprzedzającym uczestnictwo studentów 

w ćwiczeniach. Przedmiot Technologia postaci leku jest prowadzony przez Katedrę 

przez 3 lata.

W latach wcześniejszych (przed rokiem 2004) przedmiotem wykładanym była 

Farmacja stosowana. Wtedy receptura obejmowała także pracownię galenową 

i liczyła 135 h. W wyniku reformy wyodrębniono 3 przedmioty, które nadal są 

realizowane w Katedrze Farmacji Stosowanej: technologię postaci leku, farmację 

praktyczną w aptece oraz biofarmację (ten ostatni – we współpracy z Katedrą 

Biofarmacji i Farmakodynamiki). 

Obecnie praktyczne zajęcia z receptury aptecznej obejmują 110 h dydaktycznych. 

W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z podstawowymi postaciami leku 

recepturowego, zaczynając od postaci płynnych, jak: roztwory, krople, mieszanki 

i zawiesiny, kolejno przechodząc przez postacie stałe i półstałe: proszki, maści, czopki 

i globulki. Poznają różne techniki ich sporządzania, korzystając z nowoczesnego 

sprzętu, m.in.: kapsułkarek i unguatorów. Ostatnim etapem nauczania receptury na III 

roku, jest zapoznanie studenta z recepturą aseptyczną. Studenci wykonują 

w warunkach aseptycznych krople do oczu oraz maści, poznając poprzedzające etapy 

przygotowawcze, w tym wyjaławianie sprzętu i składników. W sumie podczas ćwiczeń 

z receptury student jest zobowiązany wykonać 36 recept. Wykonanie każdego leku 

recepturowego student opisuje w protokole (takie same wzory protokołów 

obowiązują studenta na praktykach zawodowych). Studenci uczeni są także kontroli 
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wykonanych przez siebie preparatów, np. sprawdzają masę leku, czy oceniają pod 

mikroskopem wielkość cząstek w zawiesinach. Podsumowaniem semestru VI 

z recepturą jest zaliczenie praktyczne, kiedy studenci sporządzają i opisują 

wylosowane 3 leki recepturowe. Jest to warunek zaliczenia III roku.

Kolejnym kontaktem z recepturą apteczną w czasie zajęć na Wydziale są ćwiczenia 

na V roku (11 h), (w ramach przedmiotu Technologia postaci leku III), których tematyka 

ma uczyć rozwiązywania problemów i wątpliwości związanych z wykonywaniem 

poszczególnych postaci leków, np. wykorzystania w recepturze leków gotowych, czy 

nietypowych zapisów recepty.

Swoją wiedzę i umiejętności studenci muszą potwierdzić w trakcie egzaminu 

praktycznego, przeprowadzanego na V roku studiów, podczas którego wykonują 2 

wylosowane leki i opisują ich wykonanie w protokołach. Po zdanym egzaminie 

praktycznym mogą przystąpić do egzaminu teoretycznego z Technologii postaci leku, 

obejmującego 3 lata nauki.

Umiejętności praktyczne zdobywane w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej, 

studenci mają poszerzać o wiedzę teoretyczną zdobytą zarówno na wykładach, jak 

i seminariach, podczas ćwiczeń, a także korzystając z literatury. Podstawową pomocą 

edukacyjną jest skrypt pt.: „Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla 

studentów farmacji” (Ryc. 1), pod redakcją dr Moniki Gajewskiej i prof. Małgorzaty 

Sznitowskiej. W tworzeniu skryptu brali udział farmaceuci nie tylko z Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego, ale także Wydziałów Farmaceutycznych w Bydgoszczy 

i Białymstoku.

Należałoby nadmienić, że studenci zachęcani są też do korzystania z literatury 

w języku angielskim. Amerykańskie czasopismo Interna onal Journal of 

Pharmaceu cal Compounding (IJPC) jest poświęcone recepturze i ma wieloletnią 

tradycję, ponieważ w 2017 roku będzie wydawane już przez 20 lat. Oprócz wersji 

drukowanej czasopisma, można korzystać także ze stron internetowych: 

www.ijpc.com oraz www.CompoundingToday.com, gdzie podanych jest wiele 

interesujących i przydatnych informacji na temat np. właściwości fizykochemicznych 
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substancji, często potrzebnych w praktyce recepturowej. Amerykańska receptura 

apteczna rozwija się bardzo intensywnie w kierunku personalizacji terapii. Redaktor 

naczelny czasopisma IJPC, prof. L. Allen, pisze z entuzjazmem, że receptura apteczna 

pomaga rozwiązywać problem farmakoterapii pacjenta, dzięki ścisłej współpracy 

lekarza z farmaceutą, w oparciu o postępy w nauce („Compounding pharmacists are 

problem-solvers! We are working hand-in hand with physicians and pa ents applying 

our science-based profession in the care pa ents. What a profession to be in!”).

Oczywiście ważnym etapem nauki receptury są praktyki wakacyjne. Student 

zaliczając przedmiot TPL I na III roku jest dopuszczony do odbycia miesięcznej 

wakacyjnej praktyki zawodowej w aptece ogólnodostępnej. Podczas praktyki jest 

zobowiązany do wykonania co najmniej 50 leków recepturowych i opisania wybranych 

30 z nich. Praktyka trwa 160 h dydaktycznych. Podobny zakres godzinowy obejmuje 

praktyka na IV roku realizowana w aptece szpitalnej, gdzie student powinien wykonać 

minimum 40 leków i opisać wykonanie 20, uwzględniając różne postacie leku. 

W zakres studiów (VI rok) wchodzi także sześciomiesięczna praktyka zawodowa 

w aptece, którą student rozpoczyna po obronie pracy magisterskiej. Obejmuje ona 

960 h godzin dydaktycznych (360 h tego czasu dedykowane jest recepturze) w okresie 

od 1 października do 31 marca.

W celu lepszej standaryzacji usługi farmaceutycznej, jaką jest sporządzanie leków 

w aptece, będzie opublikowana w następnym wydaniu Farmakopei Polskiej XI, 

monografia pt.: „Leki sporządzane w aptece”. Jest to obszerne opracowanie 

przygotowane przez Zespół Ekspertów Komisji Farmakopei. Zapisy będą regulowały 

dobrą praktykę receptury aptecznej.

Biorąc pod uwagę intensywne, chociaż niezbyt obszerne godzinowo, zajęcia 

z receptury aptecznej pod okiem nauczycieli akademickich oraz wiele leków 

wykonywanych pod nadzorem farmaceutów w aptekach, można stwierdzić, że 

student kończący edukację na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego powinien być dobrze przygotowany na podjęcie wyzwań recepturowych. 
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Przeszłość a teraźniejszość
Ponadto zna odpowiednie źródła wiedzy i potrafi z nich korzystać.

Edukacja studentów na Wydziale Farmaceutycznym w Gdańsku nie byłaby tak 

efektywna, gdyby nie wsparcie farmaceutów pracujących w aptekach, dlatego w tym 

miejscu pragniemy gorąco podziękować za zaangażowanie w proces edukacyjny 

kierownikom aptek przyjmujących naszych studentów na praktyki i wszystkim 

opiekunom zajmującym się praktykującymi studentami.
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