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Zakończyliśmy rok 2017 i rozpoczynamy 2018. Ten miniony będzie nam się 
kojarzył z ustawą "Apteka dla aptekarza" i jej konsekwencjami. Zupełnie nie sprawdziły 
się katastroficzne wizje przeciwników i różnych innych instytucji związanych z biznesem 
dyskredytujących rozwiązania popierane przez samorząd aptekarski. Pełne omówienie 
wpływu nowych rozwiązań na rynek produktów leczniczych został przedstawiony 
w sprawozdaniu Pani Prezes NRA na naszym corocznym sprawozdawczym Zjeździe 
w dniu 18 listopada 2017 roku oraz w publikacjach NRA (Ulotka informacyjna w treści 
biuletynu).

Te rozwiązania stawiają aptekę w nowej roli. Stawiają aptekę w roli do jakiej 
została powołana - w roli placówki ochrony zdrowia. Miejsca, w którym pacjent 
znajdzie potrzebny lek i uzyska informację o działaniach i interakcjach zażywanych 
leków na najwyższym poziomie. 

Dlatego samorząd aptekarski skupia się teraz na następujących zadaniach: 
1. Wdrożenie opieki farmaceutycznej (programy pilotażowe w niektórych 

aptekach).
2. Dalsze prace przy Ustawie o zawodzie (regulacja ta ma objąć całe środowisko 

farmaceutów i spowodować podniesienie rangi zawodu. Zapisy zawarte w ustawie 
mają na celu eksponować wolność i niezależność naszej profesji). 

3. Współpraca z Inspekcją Farmaceutyczną w sprawie egzekucji zapisu 1% aptek 
prowadzonych przez jeden podmiot.

Skupiając się na głównych celach nie zapominajmy o innych ważnych zadaniach 
jakie stoją przed farmaceutami w tym roku. Rok ten będzie rokiem wprowadzenia 
nowych rozwiązań organizacyjnych wynikających z informatyzacji systemu ochrony 

Szanowni Państwo; Aptekarze Warmii i Mazur, Prezes Olsztyńskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej
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Roman Jan Grzechnik
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zdrowia a mianowicie:
 1.  pilotażu e-recepty .
2. raportowaniu do ZSMOPL (Zintegrowanego Systemu Obrotu produktami 

Leczniczymi ) - program ten miał już wystartować od nowego roku. Wiele aptek nie 
zdołało zarejestrować się w systemie. Ostatecznie termin został przesunięty o 6 
miesięcy.    

3. obowiązku wynikającego z powołania KOWAL (Krajowa Organizacja 
Weryfikacji Autentyczności Leków). 

Staramy się również rozwiać sprawy związane z zaopatrzeniem aptek w leki 
deficytowe (nowelizacja anty-wywozowa niewiele zmieniła w tej dziedzinie). 
Wspieramy aptekarzy w sprawie rozsądnego podejścia do dyżurowania aptek 
i układania harmonogramów dyżurów w taki sposób, aby były zabezpieczone interesy 
i pacjenta i aptekarza dyżurującego. Wiem, że dzisiaj farmaceutom prowadzącym 
indywidualne apteki jest bardzo ciężko. Ale sądzę że powoli sytuacja stabilizuje się 
i użyję tu terminu żeglarskiego - zmierzamy powoli dobrym kursem.

 Dlatego aptekarze czytajcie naszą stronę internetową jak najczęściej, 
korzystajcie z informacji tam zawartych. Uczestniczcie w szkoleniach, które 
organizujemy Wam cyklicznie, podnoście swoją wiedzę i samoocenę. Serdecznie 
zapraszam wszystkich aptekarzy naszej izby do uczestniczenia w różnych spotkaniach 
sportowo integracyjnych. Jest to doskonałe miejsce do nawiązania nowych znajomości 
i wymiany doświadczeń zawodowych i własnych pasji. Nasza Izba zawsze pomaga 
farmaceutom w ponoszonych kosztach tego typu eskapad. 

Samorząd OIA jest otwarty na wszystkich farmaceutów. Z naszej strony 
postaramy rozszerzyć naszą ofertę tak, aby każdy znalazł dla siebie coś ciekawego, 
a z waszej oczekujemy pomysłów ad. tego, co może zorganizować samorząd (w tym 
celu proszę o kontakt z biurem lub ze mną osobiście).







ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI

 Rada rozpatrywała pismo Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej - prośbę o wyrażenie 
opinii w sprawie stwierdzenia rękojmi należytego  prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
w Lubieniu dla Pani magister Krystyny Kurzak na wniosek WIF we Wrocławiu, która została 
zaproszona na spotkanie z Prezydium 10.10.2017 r. ale nie przybyła na spotkanie. Wobec 
powyższego Rada odstąpiła na ten czas od podjęcia Uchwały o czym zostanie powiadomiona  
Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska.

 Rada rozpatrywała pismo Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej – prośbę o wyrażenie opinii 
w sprawie stwierdzenia rękojmi należytego  prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
o nazwie „Centralna” w Pieniężnie dla Pani magister Moniki Małgorzaty Markiewicz na 
wniosek WIF w Olsztynie- delegatury w Elblągu. Rada odstąpiła od głosowania nad „rękojmią” 
ze względów formalno-prawnych do czasu uzyskania stażu pracy przez Panią magister o czym 
zostanie powiadomiona Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska. 
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 Posiedzenie ORA w dniu 19.09.2017 r.
SPRAWY FINANSOWE

 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania udziału magistrów 
farmacji w II Mistrzostwach Farmaceutów w Maratonie MTB. 

Z POSIEDZEŃ RADY OIA W OLSZTYNIE

KORESPONDENCJA BIEŻĄCA

 Zapoznano się z propozycją grafiku dyżurów otrzymaną od Starostwa powiatowego 
w Iławie. Grafik zostanie zaopiniowany po spotkaniu z farmaceutami w starostwie, które ma 
się odbyć w najbliższych dniach- w tej chwili farmaceuci nie znają grafiku.

 Otrzymano stanowisko NRA w sprawie obrotu poza aptecznego produktów leczniczych 
spowodowane działaniami Ministra Zdrowia. 

Posiedzenia ORA w dniu 17.10.2017 r.

SPRAWY FINANSOWE

 Rada  jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia 12 tys. zł na organizację
      Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.
 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia 1 tys. zł na organizację III 

Pływackich Mistrzostw Polski Aptekarzy w Olsztynie.
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SPRAWY BIEŻĄCE
 Otrzymano Postanowienie Głównego Inspektora, które uchyla w całości zaskarżone 

Postanowienie WIF w Olsztynie w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki 
„Gemini” w Elblągu wydanego na rzecz Apteka Gemini sp. z o. o. i przekazuje sprawę do 
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji oraz dopuszczenie Izby do udziału 
w powyższym postępowaniu administracyjnym.

Posiedzenie ORA w dniu 14.11.2017 r.

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI

 Rada rozpatrzyła pismo Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej – prośbę o wyrażenie opinii 
w sprawie stwierdzenia rękojmi należytego  prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
o nazwie „Centralna” w Pieniężnie dla członka naszej Izby Pani magister Moniki Małgorzaty 
Markiewicz na wniosek WIF w Olsztynie- delegatury w Elblągu. Rada podjęła uchwałę 
w sprawie stwierdzenia rękojmi.

 Rada rozpatrywała wniosek WIF w Olsztynie w sprawie stwierdzenia rękojmi należytego  
prowadzenia apteki ogólnodostępnej o nazwie APTEKA SPOŁECZNA NA WARSZAWSKIEJ 
GRUPA NOWA FARMACJA w Giżycku przy ul. Warszawskiej 6 dla Pani magister farmacji 
Agnieszki Orzechowskiej. Pani magister jest członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Białymstoku i tam przekażemy ten wniosek.

 Rada rozpatrywała wniosek WIF w Olsztynie w sprawie stwierdzenia rękojmi należytego  
prowadzenia apteki ogólnodostępnej o nazwie APTEKA DYŻURNA w Działdowie przy 
ul. Nidzickiej 10 dla Pani magister farmacji Marzeny Jakimowicz-Tylickiej.  Pani magister jest 
członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku i tam przekażemy ten wniosek.

SPRAWY FINANSOWE

   w sprawie przeznaczenia 3 tys. zł. na organizację zabawy Rada  podjęła uchwałę
choinkowej  dla dzieci członków OIA w Olsztynie, która miałaby się odbyć 13.01.2018 r. 

 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia aktualnej listy emerytów 
i rencistów niepracujących zwolnionych z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 Rada podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia 2 tys. zł na organizację Spotkania 
Wigilijnego przy jednym głosie wstrzymującym się.
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 Rada podjęła uchwałę w sprawie podjęcia współpracy z firmą Pfizer dotyczącej min. 
umieszczenia na stronie Izby informacji o portalu Akademii Dobrego Farmaceuty przy 
jednym głosie wstrzymującym się.

 Rada  jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia środków z 1 tys. zł. do  2 tys. zł 
na organizację III Pływackich Mistrzostw Polski Aptekarzy. 

 Rada rozpatrzyła pozytywnie wniosek koordynator Biura Izby Pani Katarzyny Kamińskiej 
o wygospodarowaniu środków finansowych na wykonanie szafy i konserwacji szyldu OIA. 

 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie projektu budżetu na 2018 rok, który 
zostanie przedstawiony na Zjeździe. 



Elżbieta Kuriata
dr n. farm.

opracowała:

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
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Odznaczenie państwowe
 inspektora farmaceutycznego

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Belwederze odbyła się uroczystość 
uhonorowania odznaczeniami państwowymi zasłużonych 
pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Podczas tej 
uroczystości mgr farm. Agnieszka Trepka-Polidowska została 
uhonorowana brązowym medalem za Długoletnią Służbę. Aktu 
dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej minister Andrzej Dera.

Polski Medal za 
Długoletnią

Służbę - brązowy

Pani Agnieszka Trepka-Polidowska 
posiada prawo wykonywania zawodu 
a p t e k a r z a  o r a z  w i e l o l e t n i e 
doświadczenie w wykonywaniu 
zawodu farmaceuty, w szczególności  
w aptekach ogólnodostępnych, 
pr zy na leży do  Okręgo wej  I z by 
Aptekarskiej w Olsztynie. Od 2008 r. 
pracuje w Wojewódzkim Inspektoracie 
Farmaceutycznym w Olsztynie na 
stanowisku Kierownika Działu Nadzoru 
n a d  P r o d u k t a m i  L e c z n i c z y m i 
i Wyrobami Medycznymi, posiada 
uprawnienia starszego inspektora 
farmaceutycznego.

Serdecznie gratulujemy.
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XXVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy 
Okręgowej Izby Aptekarskiej 

w Olsztynie 
-Sprawozdanie

Mgr farm. 
Magdalena Stankiewicz 
odznaczona-medalem 

im. B. Koskowkiego

W dniu 18 listopada miał miejsce XXVI Okręgowy Zjazd 
Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. Po 
uroczystym otwarciu zebrania przemówieniem prezesa 
Okręgowej Rady Aptekarskiej Romana Grzechnika nastąpiło 
wręczenie medalu im. Bronisława Koskowskiego Pani magister 
Magdalenie Stankiewicz, która nie mogła odebrać go osobiście 
podczas Święta Aptekarza w Warszawie. Następnie miało 
miejsce uroczyste ślubowanie magistrów farmacji, którzy 
stanęli na początku swojej drogi zawodowej. W nasze szeregi 
wstąpili:
1.  mgr farm. Paulina Katarzyna Łazicka
2.  mgr farm. Dorota Mazur
3.  mgr farm. Natalia Michalska 
4.  mg farm.  Łukasz Bartosz Olszewski
5.  mgr farm. Adrian Zieliński

zdj. Paweł Martyniuk

zdj. Paweł Martyniuk
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Po ślubowaniu usłyszeliśmy wiele miłych słów z ust 
zaproszonych gości, po czym zaprezentowana była - 
przez samą autorkę – Panią mgr farm. Mirosławę 
Aleksandrowicz- książka pt.: Wspomnienia ze stuletnią 
historią w tle”. 
Po krótkiej przerwie nastąpiła część sprawozdawcza, 
którą rozpoczęło sprawozdanie Pani Prezes NRA – 
Elżbiety P iotrowskiej – Rutkowskej .  Oprócz 
p r z e d s t a w i e n i a  d z i a ł a ń  j a k i e  p o d j ę t o 
w minionym roku podkreślona została waga 
farmaceutów jako grupy zawodowej. Mogliśmy 
również wzbogacić swoją wiedzę podczas wykładu o 
nowym leku opioidowym - tapentadolu. Przyszedł czas 
na sprawozdanie z działalności naszej izby (które 

Poczet sztandarowy

mgr farm. 
Mirosława Aleksandrowicz

przedstawił prezes Roman Grzechnik oraz skarbnik Paweł Martyniuk); z działalności sądu 
aptekarskiego, komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. Po zakończeniu sprawozdań podjęto stosowne uchwały, w tym uchwalono budżet 
OIA na 2018 rok.  mgr farm.

Elżbieta Bańkowska 

zdj. Paweł Martyniuk

zdj. Paweł Martyniuk
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 Szkolenia współorganizowane 
przez Okręgową 

Izbę w Olsztynie w 2017 r.
W mijającym roku zaproponowaliśmy Członkom OIA możliwość uczestnictwa 
w szkoleniach ciągłych współorganizowanych wraz z Polskim Towarzystwem 
Farmaceutycznym i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, pod hasłem „Wyzwania opieki 
farmaceutycznej”.

Tematyka spotkań była szeroka, staraliśmy się, aby w ofercie programowej znalazły się pozycje 
z którymi mamy rzadszy kontakt. Zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji, lekarzy i innych 
specjalistów, którzy nie mieli okazji wcześniej spotkać się z farmaceutami, odchodząc od utartej 
formuły profesorskich wykładów w stronę otwartych paneli dyskusyjnych, podczas których 
istnieje możliwość uzyskania informacji od fachowców na pytania z naszej codziennej praktyki. 
Kontakty z nowymi wykładowcami zjednują nam zwolenników w innych, czasami odległych 
grupach zawodowych.
Potwierdzeniem atrakcyjności spotkań jest nie tylko wzrastająca liczba uczestników i gorąca 
atmosfera podczas dyskusji tematycznych, ale także fakt, że na szkolenia naszej Izby, 
przyjeżdżają członkowie innych Izb, pokonując znaczne odległości.
PODSUMOWANIE:
 8 kwietnia odbyło się spotkanie pt.: „Wyzwania opieki farmaceutycznej w sezonie letnim” 

podczas którego, mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielem Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-epidemiologicznej oraz wysłuchać bardzo praktycznego wykładu o epidemiologii 
chorób odkleszczowych i zasadach postępowania przedmedycznego po ekspozycji. Podczas 
wykładu i dyskusji z lekarzem dermatologiem, przypomnieliśmy siebie również zasady 
ochrony skóry latem, nie tyko w kontekście kąpieli słonecznych, ale także reakcji 
fototoksycznych występujących po stosowaniu leków OTC oraz poznaliśmy czynniki oceny 
zmian skórnych, które mogą sugerować powstawanie czerniaka. Uzupełnieniem były 
wykłady tematyczne sponsorów dotyczące m.in. najnowszych wytycznych do stosowania 
witaminy D3.

 27 maja odbyło się spotkanie pod hasłem „Pacjent onkologiczny w aptece”. Oprócz kwes i 
lekowych, odnieśliśmy się do zmieniającej się na świecie i w Polsce społecznej roli farmacji, 
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poprzez zaproszenie do udziału socjologa medycyny, który w sposób odległy od naszych 
przyzwyczajeń, wskazał silne i słabe strony oraz potencjalne cele dla rozwoju zawodu. 
Przeprowadzona dyskusja z onkologiem oraz analiza pytań z jakimi przychodzą do nas 
pacjenci z chorobą nowotworową i ich rodziny, była pierwszą tego typu okazją do 
wyjaśnienia na miejscu wątpliwości dotyczących współpracy z wymagającą i trudną grupą 
pacjentów. Liczę, że farmaceutów szpitalnych zainteresował wykład na temat interakcji 
doustnych leków przeciwnowotworowych.

 16 grudnia 2017 kolejny raz w salach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 
Eksperymentalnej odbyła się konferencja, pod hasłem „Między pacjentem a paragrafem”, 
podczas której zajęliśmy się aspektem prawnym pracy farmaceuty i trudnej współpracy 
z lekarzami. Wysłuchaliśmy prezentacji dr. Jadwigi Pyszkowskiej, konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie medycyna paliatywna, która stała się zarzewiem poważnej 
dyskusji o problemach z receptą narkotyczną. Była to kontynuacja tematu podjętego 
podczas Forum Medycyny Paliatywnej w Warszawie, gdzie na ten sam temat dyskutowali 
lekarze i Prezes NIA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Takie spotkania są skutecznym 
sposobem na przedstawienie racji obu stron i szansą na wzajemne zrozumienie. 

Uczestnicy szkolenia współorganizowanego przez OIA w Olsztynie
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Przedstawiciel Policji zajmujący się zwalczaniem przestępczości farmaceutycznej, wskazał 
w swojej prezentacji okoliczności, które uniemożliwiają skuteczne zwalczanie procederu – 
spojrzenie z drugiej strony na problem który znamy, dało smutny obraz niedopracowania 
mechanizmów prawnych. Bardzo długą i ożywioną dyskusją zakończyła się prezentacja 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na temat zasad prowadzenia tzw. „księgi 
narkotycznej” – jak widać praktyczne aspekty codziennej pracy, powinny być omawiane, tak 
aby spotkania z organami kontroli były mniej stresujące. Dyskusją na temat podstaw 
prawnych recepty farmaceutycznej i przykładów jej zastosowania zakończyliśmy spotkanie. 
Ożywieniem spotkania była warsztatowa prezentacja materiałów opatrunkowych, gdzie 
przy dużym stole ustawionym wzdłuż sali, każdy z uczestników miał możliwość zapoznać się 
bezpośrednio z ciekawym asortymentem podczas prezentacji sponsora.

Informacje o planowanych szkolenia OIA znajdziecie Państwo na stronie internetowej Izby. 
Zachęcamy do sprawdzenia czy Wasz aktualny adres e-mail znajduje w zasobach Biura, gdyż 
informacje o szkoleniach są rozpowszechniane także tą drogą.

Łukasz Puchała 
mgr farm.

Lider Zespołu
 ds. Nauki i Szkoleń

Uczestnicy szkolenia współorganizowanego przez OIA w Olsztynie
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Dzień Aptekarza – odznaczenia
   W dniu 11.10.2017 w Warszawie miały miejsce 
uroczystości związane z Ogólnopolskim Dniem 
Aptekarza organizowane przez Naczelną Izbę 
Aptekarską, przy honorowym patronacie Ministra 
Zdrowia. Jak co roku odznaczono osoby, które swoją 
postawą i pracą w sposób szczególny przysłużyły się 
dla środowiska aptekarskiego. Wśród odznaczonych 
byli również członkowie Olsztyńskiej Izby Aptekarskiej: 

Prezes NRA 
Elżbieta Piotrowska - Rutkowska

1. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał: 
mgr farm. Janusz Łazarczuk

2. Odznaczenia „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymały:
- mgr farm. Anna Kowalczyk

- mgr farm. Teresa Korbut
- mgr farm. Beata Siemianowska

3. Odznaczenie „Medal Bronisława Koskowskiego” otrzymały:
- mgr farm. Marlena Sadowska

- mgr farm. Bogumiła Polakiewicz
- mgr farm. Magdalena Stankiewicz

4. Odznaczenie „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego” otrzymał: 
- mec. Jan Łukaszewicz

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy
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Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi

Odznaczeni „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”

Zdjęcia udostępnione przez NIA
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Wręczenie prawa wykonywania zawodu 
- 09.01.2018 r.

W dniu 09.01.2018 r. podczas posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie 
prawo wykonywania zawodu (po uroczystym ślubowaniu) otrzymali:

- mgr farm. Anna Kornak (PWZ stwierdzone w 2016 r.)
- mgr farm. Radosław Włodzimierz Jaskólski (PWZ stwierdzone w 2017 r.)

zdj. Paweł Martyniuk

zdj. Paweł Martyniuk
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Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji

Paweł Martyniuk z Zarządem Głównym PTSF 2017-2018

Polskie Towarzystwo Studentów 
Farmacji (PTSF) jest największą 
farmaceutyczną organizacją 
studencką w Polsce. Posiada 
zarząd główny i 9 oddziałów 
terenowych, zlokalizowanych 
w  m i a s t a c h ,  w  k t ó r y c h 
f u n k c j o n u j ą  w y d z i a ł y 
farmaceutyczne oraz zrzesza 
o k o ł o  t y s i ą c a  s t u d e n t ó w 

i absolwentów farmacji z całego kraju. Jest organizacją niezależną, apolityczną, która swoje 
funkcjonowanie opiera na społecznej pracy jej członków. Zarząd główny, jak i zarządy 
poszczególnych oddziałów zmieniają się co roku, przy czym wybory następują wcześniej niż 
oficjalne przejęcie obowiązków. Jest to bardzo odpowiedzialne działanie i ma duże znaczenie 
dla wymiany doświadczeń. Członkowie zarządów przechodzą odpowiednie szkolenia, zaś 
wszyscy przewodniczący spotykają się z zarządem głównym na tzw. Union Day. Do statutowych 
celów stowarzyszenia należy zwiększanie poziomu wiedzy wśród studentów farmacji oraz 

Uczestnicy OKRA w Gdańsku

pomoc w zdobywaniu praktycznych 
umiejętności, ułatwianie wejścia na 
rynek pracy, aktywizacja studentów 
i  a b s o l w e n t ó w  d o  d z i a ł a ń 
prospołecznych oraz podnoszenie 
rangi zawodu farmaceuty. PTSF jest 
otwarte na współpracę i od momentu 
powstania współpracuje z Naczelną 
Izbą Aptekarską. Przy Naczelnej Radzie 
Aptekarskiej działa komisja ds. 
młodzieży farmaceutycznej, której 

zdj. Paulina Okunska
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Uczestnicy I Kongresu PTSF w Lublinie

Komisja oceniająca prace naukowe

zdj. Dominika Cieślak

zdj. Dominika Cieślak
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Uczestnicy OKUK w Gdańsku

pracę mam przyjemność koordynować. NIA obejmuje patronatem ogólnopolskie wydarzenia 
organizowane przez PTSF, a są nimi konferencje połączone z konkursami, coroczny Kongres 
PTSF oraz Wigilia PTSF. W Ogólnopolskim Konkursie Opieki Farmaceutycznej (OKOF), 
Ogólnopolskim Konkursie Umiejętności Klinicznych (OKUK), Ogólnopolskim Konkursie 
Receptury Aptecznej (OKRA) oraz w Ogólnopolskim Konkursie Prac Naukowych Naczelna Rada 
funduje nagrody dla najlepszych studentów farmacji. Dwukrotnie miałem zaszczyt zasiadać 
w komisji oceniającej prace naukowe i stwierdzam, że są na bardzo wysokim poziomie. Wyżej 
wymienione wydarzenia organizowane są przez poszczególne oddziały PTSF, połączone są 
zawsze z ciekawymi konferencjami i cieszą się dużą popularnością, liczba uczestników to 
najczęściej sto kilkadziesiąt osób. Oprócz podnoszenia wiedzy są okazją do wzajemnej 
integracji. Dzień wcześniej delegaci z poszczególnych oddziałów spotykają się aby omawiać 
najważniejsze kwes e dotyczące swojej organizacji. Członkowie stowarzyszenia podnoszą 
świadomość społeczną w zakresie opieki farmaceutycznej w cukrzycy i nadciśnieniu prowadząc 
akcję „Skonsultuj z farmaceutą”. Dwa razy do roku w największych miastach Polski, w centrach 



Uczestnicy II Wigilii PTSF

 Paweł Martyniuk
mgr farm. 
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handlowych, studenci razem z absolwentami prowadzą konsultacje, analizują skład ciała, 
mierzą ciśnienie i badają poziom glikemii. W ramach akcji „Przyszłość farmaceuty” 
organizowane są wykłady dla studentów przybliżające sprawy zawodu. Wykładowcami są 
często przedstawiciele samorządu zawodowego. Miałem okazję również poprowadzić taki 
wykład na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, co było bardzo pozytywnym 
doświadczeniem. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji jest członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Studentów Farmacji (EPSA) oraz Międzynarodowej Federacji Studentów 
Farmacji (IPSF). Co roku organizuje w ramach programu SEP zagraniczne staże dla studentów 
farmacji. PTSF podczas 63 Światowego Kongresu IPSF na Tajwanie uhonorowane zostało 
statuetką dla najlepszej organizacji członkowskiej IPSF na świecie.

zdj. Paulina Okunska
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Pierwsza pomoc w stanach 
zagrożenia życia u dzieci

Stany zagrożenia życia wieku dziecięcego najczęściej spowodowane są zakażeniami, 
zatruciami lub urazami. Czynności ratownicze powinien przeprowadzać oczywiście lekarz ale 
ta wiedza . obowiązuje przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych W pierwszej części 
omówione zostaną stany niedrożności dróg oddechowych.

OSTRE ZAPALENIE KRTANI 
(nazywane również zespołem krupu) dzieli się na kilka podjednostek, z których najcz ściej ę
występuje zapalenie nagłośni oraz podgłośniowe zapalenie krtani. U dzieci okolica głośni 
stanowi najwęższe miejsce w  przebiegu dróg oddechowych e względu na szybko postępujący . Z
obrzęk tej okolicy, mogący powodować znaczne ograniczenie przepływu powietrza zapalenie 
nagłośni i podgłośniowe zapalenie krtani poważne . stanowią  zagrożenie dla życia pacjenta
Zapalenie nagłośni ma podłoże bakteryjne, występuje u dzieci w wieku 1 -10 lat. Ma nagły 
początek i piorunujący przebieg. Dziecko kładzie sie spać zdrowe i budzi w nocy z gwałtownie 
narastającą dusznością i wysoką, nawet ponad 39-stopniową gorączką. Nasilające się 
upośledzenie drożności dróg oddechowych manifestuje się stridorem krtaniowym czyli 
świstem spowodowanym przeszkodą na drodze przepływu powietrza na skutek zwężenia dróg 
oddechowych. Kaszel szczekający w zapaleniu nagłośni raczej nie występuje, charakterystyczny 
jest natomiast "barani głos" - głuchy, niski i zniekształcony. Występują także inne symptomy: 
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trudności w połykaniu, ślinotok oraz sztywność karku. 
Podgłośniowe zapalenie krtani ma podłoże wirusowe. 
Występuje u dzieci w wieku 1-6 lat w porze jesienno-zimowej. 
Zwykle ma łagodniejszy przebieg niż zapalenie nagłośni 
i zaczyna się objawami ze strony górnych dróg oddechowych 
trwającymi kilka dni, które w nocy lub w godzinach 
wczesnoporannych przechodzą w objawy krupu: stridor, 
chrypka i "szczekający" kaszel kratniowy. W zapaleniu krtani 
priorytetem jest utrzymanie drożności dróg oddechowych. 
Przed podjęciem czynności można podać dziecku 100% 
nawilżony tlen. Można zastosować zimne powietrze otwierając 
okno lub stawiając dziecko przy otwartych drzwiach lodówki. 

Pojawiający się obrzęk krtani leczy się farmakologicznie. i lekami są Podstawowym
glikokortykosteroidy. Najczęściej stosuje się  podawany pozajelitowo w dawce deksametazon  
0,1 /kg . Mo5-0,6mg  mc. (dawka maksymalna 10 mg) żna też podać jednorazowo hydrokortyzon 
dożylnie w   dawce 6-10  mg/kg  mc. Podobną skuteczność wykazuje budezonid podany 
w nebulizacji w  dawce jednorazowej 2  mg. Lekarze rodzinni w leczeniu w warunkach 
domowych stosują doustnie prednizon w dawce 1mg/kg mc ale ze względu na gorzki smak 
istnieje  ryzyko sprowokowania wymiotów.  Badania wykazały,  że stosowanie 
glikokortykosteroidów w zespole krupu poprawia stan pacjenta oraz zmniejsza ryzyko nawrotu. 
Doraźne zmniejszenie duszności  uzyskuje się również po przeprowadzeniu nebulizacji 
z ą: 5 ml mieszaniny zawierającej 0,5mg-1 mg adrenaliny w wodzie do wstrzyknięć. adrenalin
W leczeniu szpitalnym stosuje się mgłę wodną, która nawilża wydzielinę i  łagodzi stan zapalny 
błony śluzowej. Wilgoć zmniejsza także lepkość śluzu wydzielanego w  tchawicy. W zapaleniu 
nagłośni ze względu na bakteryjną e ologię stosuje się także antybiotykoterapię. 
STAN ASTMATYCZNY

To najcięższa forma klinicznego przebiegu astmy stanowiąca zagrożenie życia pacjenta, w której 
zaostrzenie obturacji drzewa oskrzelowego nie ustępuje mimo prawidłowego leczenia 
konwencjonalnego lub każdy ciężki napad duszności trwający ponad 30-60 min. Dane 
z piśmiennictwa wskazują, że 1-2% stanów astmatycznych nie udaje się opanować. Napad 
astmy jest wynikiem skurczu mięśniówki gładkiej i obrzęku śluzówki w oskrzelach oraz 
odkładaniem się w drogach oddechowych czopów złożonych ze śluzu, włóknika, komórek 
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zapalnych i komórek nabłonka. Leczenie stanu 
astmatycznego należy rozpocząć jak najszybciej 
i prowadzić je bezwzględnie w warunkach 
szpitalnych. Jest to leczenie kompleksowe 
i obejmuje: tlenoterapię, leki rozkurczające 
oskrzela, steroidoterapię, wyrównanie 
zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-
zasadowych, antybiotykoterapię w przypadku 

infekcji. Suplementację tlenem prowadzi się od początku leczenia. Tlen podaje się przez kaniule 
donosowe, przez maskę lub u niemowląt przez budkę tlenową. Lekiem z wyboru jest szybko 
działający 2mimetyk a metodą z wyboru u dzieci jest nebulizacja, która pozwala na penetrację β
leku do drobnych oskrzeli. Najczęściej stosowany jest Salbutamol w dawce 0,1-0,15 
mg/kg/dawkę (maks. 5,0 mg) co 20 minut powtarzanej kilkakrotnie w pierwszych godzinach . 
Podobnie jak u dorosłych najczęstszymi skutkami ubocznymi stosowania 2mimetyków β
w dużych dawkach są drżenia mięśni szkieletowych, ból głowy, kołatanie serca, pobudzenie 
oraz hipopotasemia. Dla pacjentów nie odpowiadających na leczenie wziewne salbutamol 
stosuje się dożylnie, następnie kontynuuje się wlew dożylny. Terapia pierwszego rzutu 
zaostrzeń astmy obejmuje także kortykosteroidy podawane doustnie lub dożylnie. Preparaty 
doustne: Prednizolon (Encortolon) i Prednison (Encorton) w dawce 1-2 mg/kg/dobę w stanie 
ostrym rozdzielamy proporcjonalnie na całą dobę, a w miarę poprawy stanu klinicznego 
zgodnie z rytmem dobowej sekrecji kortyzolu, tj. całą dawkę rano na szczycie wydzielania lub 
w dwóch dawkach rano i po południu podzielonych w stosunku 2/3: 1/3. Prednisolon stosujemy 
zwykle 3-7 dni, mimo że często następuje poprawa po podaniu dawki jednorazowej. Gdy nie 
jest możliwe doustne podanie leków ze względu na ciężki stan pacjenta, steroidy aplikowane są 
drogą dożylną, a w miarę ustępowania obturacji oskrzeli kontynuuje się podawanie drogą 
doustną. Często jest to możliwe już po 4 godzinach od rozpoczęcia terapii. W trakcie 
steroidoterapii należy pamiętać o suplementacji potasem i podawaniu leków z grupy blokerów 
receptorów H2, ze względu na ryzyko wrzodów. W wyniku kortykoterapii może dojść do 
ujawnienia lub zaostrzenia istniejącej cukrzycy wymagającej leczenia insuliną. Leki drugiego 
rzutu stosowane w stanie astmatycznym to leki antycholinergiczne: bromek ipratropium 
dołączany do nebulizacji z 2mimetykiem w dawce  0,125 mg u niemowląt, 0,25 mg u dzieci do β
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9 roku życia. i powyżej 0,5 mg u dzieci starszych oraz metyloksantyny: aminofilina podawana 
dożylnie. W trakcie leczenia stanu astmatycznego istotne jest wyrównanie bilansu wodno-
elektrolitowego, które poprawia odpowiedź mięśni gładkich na 2mimetyki oraz β
ketecholaminy endo- i egzogenne. Ważne jest uzupełnienie niedoborów potasu i magnezu. 
Oporną na leczenie hipokaliemię często udaje się wyrównać dopiero po uzupełnieniu 
niedoboru magnezu. Chory w stanie astmatycznym z uwagi na towarzyszącą hiperwentylację 
oraz gromadzenie się dużej ilości gęstej wydzieliny wymaga oprócz nawodnienia, podania 
doustnie lub dożylnie leków mukolitycznych. Stan astmatyczny oporny na leczenie jest 
wskazaniem do pełnego znieczulenia ogólnego z intubacją i zastosowaniem oddechu 
zastępczego. 
 Dla przypomnienia podaję jeszcze podstawowe zasady przeprowadzenia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej u dzieci. Osoba przeszkolona może stwierdzić brak tętna na tętnicach 
(tętnica szyjna wewnętrzna u dzieci starszych, ramienna u niemowląt lub udowa zarówno 
u dzieci jak i niemowląt). Osoba, która nie potrafi tego zrobić w ciągu 10 s., kiedy pacjent jest 
nieaktywny ruchowo i nie oddycha, powinna rozpocząć resuscytację. Po stwierdzeniu braku ciał 
obcych w jamie ustnej i udrożnieniu dróg oddechowych przez położenie jednej ręki na czole 
i uniesieniu brody za pomocą drugiej ręki, wykonujemy 5 oddechów ratowniczych. Następnie 
rozpoczynamy masaż serca przez uciskanie dolnej połowy mostka. Uciśnięcie powinno być 
wystarczająco silne, aby obniżyć mostek na głębokość 1/3 wymiaru przednio-tylnego klatki 
piersiowej czyli około 4 cm u niemowląt oraz 5 cm u dzieci. Stosunek uciśnięć klatki piersiowej 
do oddechów powinien wynosić 15:2, u noworodków 3:1. Czas wdechu powinien trwać 1 s. jak 
u dorosłych. Uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt prowadzone przez jednego ratownika 
wykonuje się opuszkami dwóch palców.

Katarzyna Martyniuk
mgr farm. 

Wykorzystane materiały:
1. Bibiografia:Wiedza w praktyce mgr  Jakub Mierzejewski, mgr  Andrzej Kopta, dr  n.  o  zdr. Tomasz Ilczak, mgr  Marcin 
Rybakowski, mgr  Tomasz Magdziak Ostre zapalenie krtani u  dzieci w  praktyce ratownika medycznego
2. Nowa Pediatria 4/2002, s. 247-251 Małgorzata Kulesza-Kazecka Stan astmatyczny u dzieci
3. Pediatria - co nowego ? pod redakcją  prof. dr hab. n. med. Ewy O o-Buczkowskiej, s. 513-516 
4. h p://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf (Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych 
resuscytacji 2015 ERC)



www.olsztyn.oia.org.pl


