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   Nowe Prawo dotyczące otwierania aptek już działa. We wrześniu (zgodnie 
z informacjami pochodzącymi z większości WIF-ów w Polsce) otworzyło się tylko kilka 
aptek - jeszcze siłą rozpędu na mocy poprzednich przepisów. Mam nadzieję, że teraz 
samorząd aptekarski będzie miał czas, aby skupić się na prawdziwej pracy 
samorządowej, a nie większość czasu poświęcać na otwieranie i zamykanie aptek. 
Zaistniała zmiana nie oznacza jednak, że wszystkie problemy farmacji zostały tym 
załatwione. Cały czas otwarta jest sprawa sprzedaży leków na rynku poza aptecznym. 
Resort zdrowia zablokował się w tej kwes i i analizuje pomysły samorządowe. 
Kolejnym aspektem, który wymaga pilnego uregulowania jest temat suplementów 
diety: czy te produkty powinny gościć na półkach aptecznych? Jeżeli nie (a takie jest 
spojrzenie większości farmaceutów) to należy się zastanowić jak to wpłynie na 
rentowność funkcjonujących aptek. Apteki dzisiaj funkcjonują na granicy opłacalności 
a duża część nawet pod kreską - ze względu na mnogość jeszcze niedawno 
otwierających się aptek sieciowych. Natomiast suplementy są bardzo istotną częścią 
obrotów każdej apteki. Bulwersujący środowisko aptekarskie jest również fakt 
dostępność leków dla aptek: dlaczego pacjent w małej aptece nie ma szans otrzymania 
leku przepisanego na recepcie? Dlaczego niektóre apteki sieciowe posiadają 
deficytowe leki w każdej ilości i to jeszcze w doskonałych cenach? Ceny te są 
kilkukrotnie niższe niż cena zakupu danego leku przez małą aptekę. Temat braku leków 
na naszym rynku dalej nie jest załatwiony. Nowelizacja ustawy tzw. anty-wywozowej 
lekko uspokoiła rynek, ale generalnie nic nie zmieniła. Leków dalej brakuje. Jeżeli firma 
raportuje, że ilości leków na polski rynek przekraczają ilości, które były zaplanowane 
i zostały dostarczone a mimo to leków nie ma w aptekach to gdzie one są? Dalej są 
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dziury w systemie i leki wypływają za granice. Mamy jedne z najniższych cen leków 
w Europie. I niestety nie jest to powód do zadowolenia dla polskiego pacjenta. 
Ponieważ tych leków nie ma w dostatecznej ilości. 

Te problemy są od lat. Oczekujemy, że odpowiednim instytucją (Ministerstwo 
Zdrowia, GIF, WIF-y) uda się je rozwiązać. 13 października 2017 Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski razem z Wojewódzkim inspektoratem Farmaceutycznym 
Olsztyńskim zorganizował konferencję, której głównym tematem były 
nieprawidłowości na rynku farmaceutycznym oraz duża sprawa leków sfałszowanych, 
które pojawiają się na rynkach lekowych w całej Europie, również w Polsce. Skala tego 
problemu jest porażająca. Wstępne szacunki mówią, że ok. 10 % leków znajdujących 
się w obrocie znajduje się na nim nielegalnie. 

Kilka dni temu udostępniliśmy dla Państwa nową stronę internetową naszej izby, 
dostosowaną do korzystania z niej za pomocą urządzeń mobilnych. Teraz każdy może ją 
sobie wyświetlić na swoim telefonie i korzystać z zawartych tam informacji. Bardzo 
dziękuję Panu mgr Łukaszowi Puchale za wkład przy budowaniu tego narzędzia, które 
usprawni komunikację Izby Aptekarskiej z Aptekarzami. 

Za nami również nasza cykliczna impreza regatowa: VI Żeglarskie Mistrzostwa 
Polski Farmaceutów. Mimo niesprzyjającej pogody oraz niespodzianek 
organizacyjnych regaty zakończyliśmy z uśmiechami na twarzach. W imprezie wzięło 
udział ok. 130 osób, pływało 20 jachtów. Sponsorem tegorocznych regat była 
Hurtownia Neuca i Firma Adamed. Chciałbym z tego miejsca podziękować naszym 
pracownikom biura izby: Pani Kasi Kamińskiej i Pani Patrycji Olszewskiej za ich wkład 
w sprawy organizacyjne oraz wszystkim aktywnym pracownikom biura regat 
(Członkom Klubu Żeglarskiego APTEKARZ) na miejscu w Pięknej Górze: Gabrysi 
Grzechnik, Eli Bańkowskiej, Izie Grzechnik, Kasi Martyniuk oraz oczywiście skarbnikowi 
Pawłowi Martyniukowi za pomoc w zmaganiu z przeciwnościami losu w organizacji tak 
trudnej imprezy. 
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Posiedzenie ORA w dniu 20.06.2017 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Apteka Wigierska” przy ul. Wojska Polskiego 23/ABC w Suwałkach (właściciel: Apteka 
Wigierska Małgorzata Ponikarczuk, Łukasz Nowalski Spółka cywilna z siedzibą w Suwałkach, 
ul. Wojska Polskiego 23/ABC) dla Pani mgr farm.  Renaty Skiby  na Jej wniosek .

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie  
„Sokrates” przy ul. Sikorskiego 24 w Kętrzynie (właściciel: HERBAPRO Sp. z o. o. z siedzibą 
w Olsztynie, ul. Barcza 3D) dla Pani mgr farm.  Iwony Joanny Prochwicz na Jej wniosek .

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Sokrates” przy ul. Wojska Polskiego 12 w Ostródzie (właściciel: HERBAPRO Sp. z o. o. 
z siedzibą w Olsztynie, ul. Barcza 3D ) dla Pani mgr farm.  Katarzyny Drzewieckiej  na Jej 
wniosek .

 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o 
nazwie „Meritum” przy ul. Jaracza 21 w Ostródzie (właściciel: Meritum sp. z o. o. 
z siedzibą w Morągu, ul. Wróblewskiego 1 A) dla Pani mgr farm. Anny Moniki Drążek na Jej 
wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Apteka Sąsiedzka” przy ul. Zwycięstwa 27c w Pieckach (właściciel: CNC Piotr Pietruszkiewicz 
z siedzibą w Olsztynie, ul. Sosnkowskiego 6) dla Pani mgr farm.  Aleksandry Haliny Naworskiej 
na Jej wniosek.

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przy 
ul. Sielskiej 34 b w Olsztynie (właściciel: M I D Pedowska Spółka jawna z siedzibą w Olsztynie, 
ul. Sielska 34 b ) dla Pani mgr farm.  Marioli Pedowskiej na Jej wniosek .

SPRAWY FINANSOWE

- Rada jednogłośnie podjęła uchwałę   o przyznaniu środków finansowych w wysokości 
5 tys. zł na organizację VI Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy, które odbędą się 
w Giżycku we wrześniu tego roku.

Z POSIEDZEŃ RADY OIA W OLSZTYNIE
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SPRAWY BIEŻĄCE

 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia Prawa wykonywania zawodu 
dla mgr farm. Łukasza Olszewskiego.

KORESPONDENCJA BIEŻĄCA

 Zapoznano się z uchwałą Prezydium ORA w Warszawie z dnia 13.06.2017 r. o przyznaniu 
rękojmi do apteki w Działdowie przy ul. Mickiewicza 24 Panu mgr farm. Przemysławowi 
Granoszce (członek OIA w Warszawie).

 Posiedzenie ORA w Olsztynie w dniu 18.07.2017 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„Apteka Centrum Leków” przy ul. Malborskiej 23/4u w Elblągu (właściciel: Sylwia 
Kaszubowska- Szopka, Elblągu, ul. B. Krzywoustego 19) dla Pani mgr farm.  Marii Regiec  na 
Jej wniosek .

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie  
„NEO” przy ul. Bałtyckiej 90 w Olsztynie (właściciel: NEO Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, 
ul. Przyjaciół 51/2) dla Pana mgr farm.  Jerzego Baszanowskiego na Jego wniosek .

SPRAWY FINANSOWE
      - Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa Romana Grzechnika 

i skarbnika Pawła Martyniuka do zawarcia umowy z Ministrem Zdrowia na przekazanie 
dotacji ze środków publicznych i sposobu jej rozliczania w roku 2017.

- Rada podjęła uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich i zasad ich uiszczania 
w Okręgowej Izbie Aptekarskiej.

- Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie dochodzenia zaległości z tytułu płatności 
składki członkowskiej w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie.

SPRAWY RÓŻNE

- Członkowie Rady jednogłośnie poparli wniosek sekretarza ORA mgr farm. Marleny 
Sadowskiej o zatrudnieniu pracownika biura OIA w Olsztynie Pani Patrycji Olszewskiej na 
czas określony tj. na 12 miesięcy. Pani Patrycja Olszewska do tej pory była zatrudniona na 
zastępstwo przebywającej na urlopie macierzyńskim Pani Mileny Bartnickiej, z którą 
rozwiązano umowę. 
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Posiedzenie ORA w dniu 22.08.2017 r.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI ORAZ UDZIELENIE RĘKOJMI

 Rada podjęła uchwałę o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki o nazwie 
„NOVUM” przy ul. Bema 80 w Elblągu (właściciel: Sylwia Kaszubowska- Szopka, Elbląg, 
ul. B. Krzywoustego 19) dla Pani mgr farm.  Marii Regiec na Jej wniosek.

 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 2/V/2010 z dnia 21.01.2010 r. 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie upoważnienia Prezydium do 
podejmowania działania w imieniu Rady przy podejmowaniu decyzji w sprawie rękojmi.

 - Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwołania XXVI Sprawozdawczego Zjazdu 
Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, który odbędzie się 18 listopada 2017 r. 
w Hotelu Warmińskim w Olsztynie. 

SPRAWY BIEŻĄCE

 Odbyło się spotkanie w sprawie wsparcia idei „Nowy Szpital w Olsztynie- Szpital Mariacki”

KORESPONDENCJA BIEŻĄCA

 Zapoznano się z propozycją grafiku dyżurów otrzymaną od Starostwa powiatowego 
w Giżycku. Grafik zaopiniowano negatywnie z powodu braku jednomyślności właścicieli 
aptek regionu w tej sprawie.

 Otrzymano pismo z NIA z prośbą o dane dotyczące ilości farmaceutów z terenu Izby 
posiadających kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierownika według stanu na 
dzień 31.12.2016 r.
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Aktualności legislacyjne

 mgr farm.

Konrad Okurowski

W ostatnim czasie opublikowano następujące akty prawne:
- obwieszczenia w sprawie tekstów jednolitych rozporządzeń 
w sprawie recept lekarskich  oraz tzw. (Dz. U. 2017 poz. 1570)
Pielęgniarskich ,(Dz. U. 2017 poz. 1589)
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 
w  o c h r o n i e  z d r o w i a  o r a z  n i e k t ó r y c h  i n n y c h  u s t a w 
(Dz. U. 2017 poz. 1524).

23 sierpnia zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept 
lekarskich, natomiast w dniu 25 sierpnia ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 
lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Scalają one obowiązujące od 
1 września 2016 r. zmiany dotyczące bezpłatnych leków dla seniorów oraz dostosowujące 
termin ważności recepty na antybiotyk (możliwość zastosowania daty realizacji "od dnia") 
i preparaty immunologiczne (zwiększenie do 120 dni) do analogicznych zapisów ustawy Prawo 
farmaceutyczne. 

W dniu 25 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Z punktu widzenia apteki 
najistotniejsze zmiany to: 
- art. 1 pkt 9), który nadaje nowe brzmienie art. 56 ustawy o systemie informatyzacji w ochronie 
zdrowia, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do 
dnia 31 grudnia 2019 r. 
- art. 5, który poprzez zmianę części wspólnej art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. 2015 poz. 1991), wydłuża termin obowiązywania dotychczasowych aktów wykonawczych 
(m.in. rozporządzeń w sprawie recept, rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki leków 
i wyrobów medycznych) nie później niż do dnia 1 stycznie 2019 r., kiedy to Minister Zdrowia 
określi na drodze rozporządzenia zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy Prawo farmaceutyczne:
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1) sposób i tryb wystawiania recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej,
 zakres danych dla recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej oraz wzór recept 2)

w postaci papierowej uprawniających do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego,
3) sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej oraz budowę 
i sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej,

 sposób przechowywania recept w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej,4)
sposób realizacji recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym autoryzacji 5) 

recepty w postaci elektronicznej,
6) minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których spełnienie 
jest  konieczne dla wystawiania i  real izacj i  recept w postaci  e lektronicznej
- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept w postaci 
elektronicznej i w postaci papierowej oraz prawidłowej realizacji takich recept. 

Konsekwencją powyższego jest przedłużenie ważności komunikatu ministerstwa Zdrowia
z 31 grudnia 2015 r., czyli kod pocztowy (w adresie pacjenta i świadczeniodawcy) i telefon do 
osoby uprawnionej, może, ale nie musi być obecny na recepcie.

 mgr farm.

Konrad Okurowski
opracował:
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MZ - stanowisko w sprawie określania ilości 
środka odurzającego na receptach
 w przypadku ordynowania leków 

w postaci plastrów transdermalnych
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MZ - stanowisko w sprawie realizacji recept
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NFZ - metodologia sprawozdawanych 
danych do właściwego wojewódzkiego 

oddziału NFZ
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Monografia euceryny w Farmakopei Polskiej
Historia współczesnych maści, w których podstawą lub jednym z licznych składników jest 
wazelina, lanolina i euceryna, rozpoczęła się w 1871 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej z ropy na owej otrzymano wazelinę. Pomimo licznych zalet wazelina 
charakteryzowała się jednak niską liczbą wodną (ok. 10) i nie ułatwiała wchłaniania substancji 
leczniczych do skóry w takim stopniu, jak tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, np. stosowane do 
tej pory smalec i łój barani. 15 lat później została odkryta na nowo lanolina – oczyszczony wosk 
z wełny owczej. Stosowano ją już w starożytności, ale zapomniana, dużą popularność zyskała 
od lat 80-tych XIX wieku. W 1900 roku w Niemczech złożono wniosek o nadanie patentu na 
użycie eucerytu – emulgatora wyizolowanego z lanoliny. Euceryt jest mieszaniną alkoholi 
steroidowych: cholesterolu i izocholesterolu (ok. 30%), lanosterolu (27%) i wyższych alkoholi 
alifatycznych (20%), otrzymanych na drodze hydrolizy estrów zawartych w lanolinie [1]. 
Ostatecznie, w pierwszych latach XX wieku do lecznictwa została wprowadzona euceryna, tj. 
połączenie eucerytu z wazeliną (eucerinum – z gr. eú – dobrze, kérinos – woskowy). 

Skład euceryny podawany w podręcznikach technologii postaci leku sprzed 70 lat był 
następujący [2,3]:
Steroli lanae  5,0
Ung. paraffini 95,0:
Ung. paraffini: Adeps lanae 10,0  

Ceresinum (Paraffinum solidum) 40,0
Paraffinum liq. 50,0

W Polsce w ciągu ostatnich 2 dekad zaczęły się pojawiać na rynku farmaceutycznym podłoża 
o zróżnicowanym składzie, które producenci nazywają euceryną. Obecnie w obrocie 
farmaceutycznym jest dostępnych aż 9 takich podłoży. W zależności od producenta, zamiast 
części wazeliny wprowadzono np. olej parafinowy, albo wazelinę w całości zastąpiono 
mieszaniną oleju parafinowego, oleju wazelinowego, parafiny twardej i niekiedy parafiny 
miękkiej. Zróżnicowany jest także skład jakościowy emulgatorów i ich zawartość: zamiast 
alkoholi i eucerytu w jednym z podłoży występuje sama lanolina w ilości nawet do 38% 
(obecność lanoliny w maści ogranicza możliwości terapeutyczne – jej wadą jest działanie 

lub [4]:
Euceryt 6,0
Vaselinum album 94,0 
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SKŁAD MAŚCI EUCERYNOWEJ I I II (FP X, MONOGRAFIE NARODOWE)
Maść eucerynowa I*
(Maść z alkoholami z lanoliny)

Maść eucerynowa II
(Maść cholesterolowo – cetylowa)

Alcohol cetylicus et stearylicus         0,5 cz.
Alcoholes adipis lanae                        6,0 cz.
Vaselinum album                               93,5 cz.

Alcohol cetylicus                            3,0 cz.
Cholesterolum                                2,0 cz.
Vaselinum album                         95,0 cz.

*Skład Maści eucerynowej I jest zgodny z DAB

Skład maści eucerynowej I jest zgodny z Farmakopeą Niemiecką, natomiast  maść eucerynowa 
II była przez lata szeroko stosowana w Polsce. Oba podłoża farmakopealne są równocenne 
i dostępne.
Euceryna zaliczana jest do podłoży bezwodnych, absorpcyjnych (emulgujących wodę). Użycie 
jednocześnie dwóch emulgatorów, odpowiednio alkoholu cetostearylowego i alkoholi 
z lanoliny (eucerytu) lub alkoholu cetylowego i cholesterolu (podstawowego alkoholu 
sterolowego w lanolinie), pozwala na wprowadzenie większej ilości fazy wodnej z utworzeniem 
trwałego układu o charakterze emulsji w/o. Liczba wodna podłoży farmakopealnych wynosi co 
najmniej 300 (FP X), a w praktyce w granicach od ok. 400 do 700. 

alergizujące [5]). W niektórych przypadkach producenci nawet nie podają kompletnego składu 
jakościowego. 
Zmiany w składzie prowadzą do różnic w możliwościach technologicznych. Wiedzą o tym 
farmaceuci rozwiązując w aptece niezgodności wpływające na trwałość wytwarzanych maści 
recepturowych. Przykładem jest dodatek do maści z euceryną wodnych roztworów witaminy 
A - pomimo wysokiej liczby wodnej, w przypadku użycia części euceryn w trakcie 
przechowywania obserwuje się brak homogenności i rozdział faz. Powodem destabilizacji 
układu jest niezgodność emulgatorów [6].
W związku z tą sytuacją nastąpiła konieczność standaryzacji. W roku 2013 opracowana została 
monografia farmakopealna podłoża – euceryny (FP IX, supl. 2013). Nazwa Eucerin® jest jednak 
chroniona patentem i dlatego monografia euceryny nie mogła być umieszczona w farmakopei 
pod tą nazwą. W efekcie, podłoże i jego właściwości zostały opisane w dwóch monografiach 
(część narodowa FP): Maść eucerynowa I oraz Maść eucerynowa II. Porównanie składu obu 
farmakopealnych podłoży przedstawiono w tabeli.



Jeżeli euceryna jest składnikiem leku recepturowego, farmaceuta ma obowiązek użycia 
jednego z tych podłoży. Niewłaściwe jest użycie w takim przypadku podłoża, które nie zostało 
oznaczone przez producenta jako zgodne z Farmakopeą Polską. Około połowa obecnych 
aktualnie na rynku podłoży o nazwie „euceryna” nie odpowiada maści eucerynowej I lub maści 
eucerynowej II, lecz takie podłoża można użyć tylko wtedy, gdy lekarz wyraźnie zaznaczy, że 
podłożem ma być „euceryna” wskazanego producenta. 
 Ważne jest więc, aby na opakowaniu euceryny umieszczana była przez producenta 
informacja, że produkt odpowiada wymaganiom FP X (lub wkrótce FP XI), z odniesieniem do 
monografii maści eucerynowej I lub II. W przypadku wskazania przez lekarza innego podłoża 
farmaceuta musi odnotować jego szczegółowy skład (należy wykluczyć podłoża o nieznanym 
pełnym składzie jakościowym).

Lucyna Wolniak
Małgorzata Sznitowska

Piśmiennictwo:
1. Bauer K.H., Fröming K.H., Fűhrer C.: „Technologia postaci leku z elementami biofarmacji”, MedPharm, Wrocław 
2012.
2. Koskowski B.: „Receptura, czyli prawidła przepisywania i sporządzania leków”, Nakładem Księgarni Trzaska, Evert 
i Michalski, Warszawa 1946.
3. Supniewski J.: „Receptura”, PGZG w Gdańsku, Gdańsk 1948.
4. Modrzejewski F.: „Farmacja stosowana”, PZWL, Warszawa 1971.
5. Kibbe A.H. (ed.): „Handbook of pharmaceu cal excipients”, 3rd ed., American Pharmaceu cal Associa on and 
Pharmaceu cal Press, Washington 2000.
6. Szymańska E., Winnicka K.: “Euceryna eucerynie nierówna”, Bez recepty, 2014, 12: 24-27.
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OPIOIDY w leczeniu bólu 
przewlekłego 
nienowotworowego

Ból przewlekły jest jednym z głównych problemów współczesnej medycyny. 
W odróżnieniu od bólu ostrego - z definicji krótkiego, alarmującego, będącego objawem 
choroby lub uszkodzenia tkanek - ból przewlekły według EFIC (Europejskiej Federacji Bólu) 
traktowany jest jako "choroba sama w sobie". Ma charakter stały, utrzymuje się ponad trzy 
miesiące, jest źródłem cierpienia chorych i obniża jakość ich życia we wszystkich 
aspektach. Szacuje się, że ból przewlekły dotyczy ponad 20% dorosłej części populacji, 
a koszty ponoszone przez społeczeństwo stawia się na równi z kosztami choroby 
nowotworowej i wieńcowej.
 Ból przewlekły stanowi duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. Zgodnie 
z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ból leczy się w oparciu o drabinę 
analgetyczną. Podstawą tego schematu jest indywidualny dobór leku analgetycznego ze 
względu na profil działania farmakodynamicznego oraz patomechanizm i natężenie bólu. 
Drabinę analgetyczną wykorzystuje się także w leczeniu bólu przewlekłego. W przypadku 
nieskuteczności leków z pierwszego szczebla, który obejmuje niesterydowe leki 
przeciwzapalne – NLPZ i paracetamol należy przejść na drugi stopień drabiny czyli słabe 

opioidy (kodeina, dihydrokodeina, tramadol) lub nefopam. Trzeci stopień obejmuje silne 
opioidy (morfina, oksykodon, fentanyl, buprenorfina, tapentadol i metadon). 

Stosowanie leków z tej grupy nie budzi wątpliwości w przypadku bólu 
p o o p e r a c y j n e g o ,  p o u ra zo w e g o  c zy  n o w o t w o r o w e g o ;  b a r i e r y 

i  obaw y po jawia ją  s ię  w przyp adku b ólu przew lekłego 
nienowotworowego.  Wynikają one z ryzyka działań 

niepożądanych, przede wszystkim rozwoju tolerancji 
i uzależnienia. Poważne zagrożenie stanowi także 
stosowanie silnych opioidów w celach niemedycznych. 
Według Europejskiego Raportu Narkotykowego z 2016 roku 

opioidy wykrywa się w 82% przypadków przedawkowania 
ze skutkiem śmiertelnym a 40% wszystkich wniosków o 
leczenie uzależnienia od narkotyków w Unii Europejskiej 

dotyczy właśnie opioidów. Grupy ekspertów 

 mgr farm.
Katarzyna Martyniuk
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opracowały więc wytyczne stosowania analgetyków opioidowych w bólu przewlekłym, aby 
maksymalnie wykorzystać ich potencjał przeciwbólowy przy minimalnym ryzyku działań 
niepożądanych.
 Procedury postępowania są dla farmaceutów oczywiste. Terapia opioidalna 
rozważana jest wtedy, gdy inne metody leczenia oparte na dowodach naukowych (evidence-
based) są nieskuteczne, niedostępne lub powodują poważne objawy niepożądane lub brak jest 
możliwości zastosowania leczenia przyczynowego np. chirurgicznego. Po wnikliwej 
i wielokierunkowej ocenie klinicznej, obejmującej także testy ryzyka uzależnienia, pacjent 
zostaje dokładnie poinformowany o korzyściach i możliwych efektach ubocznych, po czym 
powinien wyrazić pisemną zgodę na proponowaną terapię. Kryterium rozpoczęcia leczenia jest 
ból stały, trwający powyżej trzech miesięcy, o stopniu natężenia >5 punktów 
w jedenastostopniowej skali numerycznej NRS (Numerical Ra ng Scale), na której  0 oznacza 
brak bólu a 10 to ból najsilniejszy do wyobrażenia. Substancję leczniczą i jej dawkę dobiera się 
indywidualnie. Leczenie rozpoczyna się od małych dawek i przez cały czas monitoruje się 
skuteczność oraz bezpieczeństwo terapii. Dawkę ustala się miareczkując opioidy krótko 
działające, ze względu na krótszy okres półtrwania i mniejsze ryzyko powikłań przy 
przypadkowym przedawkowaniu. Z reguły stosuje się szybko uwalnianą morfinę IR w dawce 5-
10 mg co 4 godziny lub oksykodon IR w dawce 5-10 mg co 6 godzin. Przy braku skuteczności 
dawkę zwiększa się o 25-50%. Osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy stężeniem leku 
w surowicy krwi a stężeniem leku w płynie mózgowo-rdzeniowym może trwać nawet kilka dni 
(od 20 godzin do 5 dni- co najmniej 5 okresów półtrwania leku). Jeśli uda się uzyskać 
satysfakcjonujący efekt analgetyczny, preparat krótko działający zamienia się długo działający, 
przyjmowany regularnie, co poprawia kontrolę bólu, dokładniejsze przestrzeganie zaleceń 
przez pacjentów oraz zmniejsza ryzyko uzależnienia i nadużywania leku. Na rynku polskim 
dostępne są: morfina, oksykodon, oksykodon z naloksonem i tapentadol o przedłużonym 
uwalnianiu oraz system transdermalny z buprenorfiną lub fentanylem. Preparaty 
o natychmiastowym uwalnianiu stosuje się w wybranych sytuacjach np. ból przebijający, 
zaostrzenia bólu i ból związany z aktywnością. Dawki przelicza się zgodnie z tabelką.
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Tab. 1 Szacunkowe dawki ekwianalgetyczne przy rotacji (zamianie) analgetyków

Zamiana opioidu Przelicznik dawki
kodeina doustnie na morfinę doustnie
tramadol doustnie na morfinę doustnie
dihydrokodeina doustnie na morfinę doustnie
morfina doustnie na oksykodon doustnie
morfina doustnie na fentanyl TTS
morfina doustnie na buprenorfinę TTS
morfina doustnie na morfinę podskórnie

10:1
10:1
10:1
1,5:1
100:1
75:1
2:1

Na przykład, jeśli zalecony będzie fentanyl należy przeliczyć dawkę dobową morfiny lub 
oksykodonu na fentanyl przyjmując odpowiednio przelicznik 100:1 dla morfiny i około 70:1 dla 
oksykodonu. Dobierany plaster w ciągu doby będzie uwalniał dawkę zbliżoną do dawki morfiny 
lub oksykodonu zastosowanej w trakcie miareczkowania. Po naklejeniu pierwszego plastra 
skuteczne stężenie analgetyczne występuje zazwyczaj po 12 godzinach. Dla zapewnienia na ten 
czas efektu przeciwbólowego należy podać morfinę lub oksykodon drogą doustną w dawce 
wyliczonej na podstawie miareczkowania (morfinę o natychmiastowym uwalnianiu co 4 
godziny czyli w chwili naklejenia plastra, po 4 i po 8 godzinach, oksykodon o  szybkim uwalnianiu 
co 6 godzin a preparaty o przedłużonym uwalnianiu jednorazowo w chwili naklejenia plastra). 
Leczenie wstępne oraz ustalanie skutecznej i bezpiecznej dawki nie powinno trwać dłużej niż 
dwa miesiące. Jeśli natężenie bólu uległo zmniejszeniu o 30% i nastąpiła poprawa 
funkcjonowania, pacjent może być kwalifikowany do leczenia długotrwałego. Maksymalna 
dawka silnego opioidu w przeliczeniu na morfinę nie powinna przekraczać 120 mg/dobę. 
Wyższe dawki są związane z wyższym ryzykiem śmiertelności. Jeśli nie uzyskano efektu 
analgetycznego lub pojawiają się nasilone objawy niepożądane, należy stopniowo odstawiać 
opioidy.
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SILNE OPIOIDY, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W BÓLU PRZEWLEKŁYM TO:
Morfina - jest agonistą receptorów opioidowych. Szczególne powinowactwo wykazuje do 
receptorów mi. Występuje w postaci krótko działającej – tabletki powlekane (Sevredol), długo 
działającej - tabletki o przedłużonym uwalnianiu (MST Con nus, Doltard) oraz roztworów do 
wstrzykiwań (Morphini sulfas WZF) podawanych podskórnie, domięśniowo lub dożylnie. 
Morfina doustna w znacznym stopniu podlega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę, co 
wiąże się z niższą biodostępnością leku niż w przypadku dożylnego lub domięśniowego podania 
analogicznej dawki. Około 20-35% morfiny wiąże się z białkami osocza, głównie z frakcją 
albumin.
Oksykodon - wykazuje wysoką biodostępność po podaniu doustnym a efekt przeciwbólowy jest 
1,5-2 razy silniejszy od morfiny. Podczas terapii rzadziej występują objawy niepożądane takie 
jak nudności, wymioty, świąd skóry, nadmierna sedacja. Leki długo działające dostępne 
w Polsce to Accordeon, Oxycon n, Oxydolor, Oxynorm i Reltebon. Wchłanianie oksykodonu 
z tabletek o przedłużonym uwalnianiu Oxycon n ma charakter dwufazowy z początkowo 
krótkim okresem półtrwania wynoszącym 0,6 godziny w odniesieniu do około 40% substancj
i czynnej i dłuższym okresem 9,6 godziny w odniesieniu do pozostałych 60% substancji czynnej. 
Tabletek nie wolno więc łamać, kruszyć ani żuć, aby nie doszło do szybkiego uwolnienia 
substancji. Oksykodon jest skuteczny w leczeniu bólu trzewnego i bólu neuropatycznego.
Oksykodon + nalokson – połączenie w proporcji 2:1 oksykodonu z naloksonem, który jest 
antagonistą receptorów opioidowych stosuje się szczególnie u pacjentów, u których występują 
objawy opioidowego zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego w postaci zaparć. W działaniu 
preparatu wykorzystana jest różnica w biodostępności oksykodonu i naloksonu oraz różnica 
w powinowactwie do receptorów opioidowych. Nalokson wykazuje większe powinowactwo do 
receptorów, w tym również znajdujących się w przewodzie pokarmowym i w wyniku 
antagonizmu konkurencyjnego uniemożliwia wiązanie się oksykodonu z tymi receptorami. 
Ulega efektowi pierwszego przejścia i jest słabo dostępny po podaniu doustnym, 
w konsekwencji nie jest wykrywany w krążeniu systemowym i nie powoduje objawów 
odstawienia. Oksykodon cechuje duża biodostępność drogą doustną ponad 80%, co zapewnia 
efekt przeciwbólowy. Oksykodon w połączeniu z naloksonem zmniejsza również 
prawdopodobieństwo wystąpienia świądu skóry oraz hiperalgezji- zjawiska polegającego na 
paradoksalnym pojawieniu się bólu lub nasileniu jego objawów podczas stosowania 
opioidowych leków przeciwbólowych; hiperalgezja wiąże się ze zmianami konformacji 
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receptorów opioidowych. Skuteczność przeciwbólowa połączenia jest tożsama z efektem 
działania oksykodonu. Wskazaniem do stosowania jest ból nocyceptywny (receptorowy) 
i neuropatyczny.
Fentanyl- wykazuje wysokie powinowactwo do receptorów opioidowych mi. Działanie 
przeciwbólowe jest około 100 razy silniejsze od morfiny. Niska masa cząsteczkowa i dobra 
rozpuszczalność w tłuszczach umożliwiają podawanie leku w postaci plastrów transdermalnych 
(Durogesic, Matrifen)
Buprenorfina – agonista receptorów mi i antagonista receptorów kappa. Działa 75 razy silniej 
niż morfina. Cechuje się małą dostępnością biologiczną po podaniu doustnym ze względu na 
inaktywację w  jelitach i  wątrobie, dlatego podaje się ją przezskórnie (Transtec). Jako jedyna 
z silnych opioidów wykazuje efekt pułapowy (nasycenie),co sprawia że dalsze podwyższanie 
dawki nie powoduje lepszej analgezji.
Tapentadol - wykazuje powinowactwo do receptorów mi oraz hamuje wychwyt zwrotny 
noradrenaliny. Podwójny mechanizm działania w wyniku synergizmu pozwala na uzyskanie 
silnego efektu analgetycznego mimo relatywnie umiarkowanej aktywności każdego z nich. 
Wykazuje silne działanie przeciwbólowe bezpośrednio bez aktywnych metabolitów. Wykazuje 
skuteczność w bólu nocyceptywnym, neuropatycznym, trzewnym i zapalnym. Dostępny jest 
w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu (Palexia retard).
Metadon - agonista receptorów mi i delta, antagonista receptora NMDA. Ze względu na 
skomplikowaną i zmienną farmakokinetykę, powinien być stosowany przez specjalistów. 
Dostępny w postaci syropu.

Leczenie bólu przewlekłego to terapia długofalowa, w czasie której trzeba zapobiegać lub 
zwalczać objawy niepożądane. U około 80% pacjentów stosujących opioidy występują 
zaparcia, na które nie rozwija się zjawisko tolerancji. Zaleca się wdrażać profilaktykę na 
początku terapii opioidalnej jednak leczenie objawowe wykazuje ograniczoną skuteczność  
i dosyć często uruchamia się błędne koło. W zaparciach wynikających z mechanizmu działania 
opioidów najskuteczniejszą metodą zapobiegania i leczenia zaparć jest stosowanie agonisty 
z antagonistą czyli oksykodonu z naloksonem. Inne działania niepożądane opioidów to 
nudności i wymioty, świąd skóry i śluzówek, nadmierna sedacja, hipogonadyzm, hiperalgezja 
oraz związana raczej z przedawkowaniem depresja oddechowa. Przeciwwskazania do 
długoterminowego stosowania analgetyków opioidowych to pierwotne bóle głowy, ból jako 
główny objaw zaburzeń psychicznych (atypowa depresja), zespół lęku uogólnionego, 
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przewlekły zespół stresu pourazowego, zespół nadwrażliwego jelita, myśli samobójcze, ciąża 
lub planowanie ciąży, objawy nadużywania leków i alkoholu.
 Farmakoterapia bólu przewlekłego nienowotworowego powinna być prowadzona 
jako część leczenia mul modalnego z uwzględnieniem programów rehabilitacyjnych, 
psychoterapii oraz metod inwazyjnych (neuromodulacje, blokady, neurolizy). Silne analgetyki 
opioidalne powinny być stosowane z lekami z pierwszego i drugiego szczebla drabiny 
analgetycznej oraz z koanalagetykami z grupy leków przeciwpadaczkowych lub 
przeciwdepresyjnych. Taka farmakoterapia pozwala na zmniejszenie dawek i eliminowanie 
skutków ubocznych. Według dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej anestezjolog, Prezesa Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, pacjenci w Polsce mają utrudniony dostęp do terapii 
opioidalnej. Przyczyny takiej sytuacji według pani doktor to między innymi zbyt skomplikowane 
przepisy odnośnie wypisywania recept na leki z tej grupy oraz „opioidofobia” pracowników 
medycznych, którzy nie aktualizując wiedzy, traktują opioidy jako „środki narkotyczne 
i odurzające”. Farmaceutom zarzuca nieznajomość bieżących przepisów i niewłaściwą ich 
interpretację przy realizacji recept Rpw. Nieprawidłowa zdaniem pani doktor jest również 
nazwa leki narkotyczne. Według WHO opioidy stosowane w celach medycznych nie są 
narkotykami tylko lekami opioidowymi. 
Pacjent z bólem ma prawo być leczony zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, aby 
zmniejszyć natężenie bólu oraz poprawić jakość życia i funkcjonowanie w społeczeństwie. Aby 
farmakoterapia była bezpieczna i skuteczna, niezbędna jest rzetelna wiedza i współpraca 
między pacjentem, lekarzem i farmaceutą. „Wszystko, co ludzkość dotychczas uczyniła 
i wymyśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zaspokojenia swych najgłębszych potrzeb 
i uśmierzenia bólu”  - Albert Einstein.

Wykorzystane materiały: 
 BÓL 2015, Tom 16, Nr 3, s. 9-29 Zasady stosowania silnie działających opiodów u pacjentów z bólem przewlekłym 1.

pochodzenia nienowotworowego – przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

 Leczenie bólu w oparciu o drabinę analgetyczną WHO,J.Woroń, J. Dobrogowski, J. Wordliczek, J. Kleja, Medycyna 2.
po Dyplomie 2011(20),8(185),52-61

 h ps://gis.gov.pl/images/środki_zastępcze/śz/raport_eur._nar_20164. 3.
 h ps://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_prac ce/ar cle/viewFile/9156/77834.
 h ps://mgr.farm/opinie/farmaceuci-za-malo-wiedza-o-leczeniu-bolu5.
 h ps://www.termedia.pl/Hiperalgezja-opioidowa-praktyczny-problem-w-terapii-bolów-u-chorych-na-nowotwory6.
 Charakterystyki Produktów Leczniczych Oxycon n i Palexia retard7.

mgr farm.
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W północno-wschodniej części Polski między dolnym brzegiem Wisły od zachodu, a od 
północy i wschodu – granicą państwa leży osobliwa kraina, wyraźnie różniąca się od 
pozostałych części kraju.

Panuje w niej surowy klimat – zimy mroźne i  śnieżne, wiosna pojawia się późno, lato 
chłodne z okresami suszy, lub na odwrót – okresami deszczowymi. Lato szybko przechodzi 
w jesień.

Obserwuje się częste zmiany pogody i towarzyszące tym zmianom – silne wiatry.
To właśnie północno-wschodnia kraina łowiecka.
Ludzie miejscowi powiadają, że Stwórca w procesie tworzenia świata wędrował po 

kolejnych krajach i starał się każdemu z nich podarować jakieś bogactwa. Kiedy zawitał do granic 
Polski zostało Mu już niewiele do rozdania. Niemniej, jednak na południu umieścił góry Karpaty 
i Sudety, na Śląsku – złoża bogactw naturalnych, na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej zostawił 
resztki łagodnego klimatu – pozwalającego nawet na uprawę winnic. Wielkopolskę i Kujawy 
obdarował urodzajnymi ziemiami, dającymi obfite plony.

Wszystkie kolejne krainy otrzymały coś w darze. W końcu Stwórca zawędrował na 
północno-wschodni kraniec Polski i wtedy zorientował się że ze swych zapasów rozdał już 
wszystkie atrakcyjniejsze dary. Pozostał mu tylko surowy klimat, kamienista, mało urodzajna 
ziemia oraz bagna i wody. Zasmucił się, że tak niesprawiedliwie potraktował tę krainę.

Po krótkim namyśle zdecydował, że nie mogąc podarować tej ziemi bogactwa – da jej 
niezwykłą urodę. Mało urodzajną ziemię uformował w malownicze pagórki, zwieńczone 
grzywami zielonych lasów, między którymi połyskują błękitem liczne jeziora oraz leniwie 
toczące swe wody rzeki i strumienie. W dolinach występują torfowiska i bagna zarośnięte 
szuwarami i zaroślami, które upodobały sobie liczne gatunki ptactwa wodnego i błotnego.

Wybrała Lucyna Łazowska z książki pod tytułem:
„Północno-wschodnia Kraina Łowiecka” podarowanej 

po śmierci Jej męża Janusza przez Koło Łowieckie 
„Jarząbek” w Kaszunach wraz z brązowym medalem

 „Za Zasługi w Łowiectwie”

BOGACTWO PRZYRODY
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W dniach 07-09.09.2016 w ośrodku Łabędzi Ostrów w Pięknej Górze koło Giżycka odbyły się VI 
Żeglarskie Mistrzostwa Polski aptekarzy. Do współzawodnictwa stanęło 20 załóg. Załogi 
reprezentowały 10 izb aptekarskich oraz hurtownie NEUCA S.A., HURTAP, Firmę Centrum 
Leków oraz ADAMED. Najwięcej załóg wystawiła Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie – 3 -
taką samą ilość załóg wystawiła Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie oraz Okręgowa Izba 
Aptekarska w Krakowie; po dwie załogi wystawiła OIA Łódź, OIA Białystok; po jednej OIA 
Gdańsk, OIA Katowice, Pomorsko-Kujawska Izba Aptekarska, Beskidzka Izba Aptekarska oraz 
Podkarpacka Izba Aptekarska. W regatach uczestniczyło ok. 130 osób wraz z kibicami. Regaty 
odbyły się na jeziorze Kisajno na jachtach typu Tweester 960.
Sponsorami tegorocznej edycji regat farmaceutów były Hurtownia NEUCA S.A. oraz Firma 
ADAMED - wielkie podziękowanie. Organizatorem technicznym był Pan Karol Bogdanowicz .
Regaty rozpoczęły się w czwartek rano - uroczyście otworzył je Komandor Regat Prezes 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie (organizator regat) Roman Grzechnik. Przed 
otwarciem regat została uroczyście zaprezentowana przez poczty sztandarowe flaga regat 2017 
oraz flaga Klubu Żeglarskiego Aptekarz. 
Wyścigi rozpoczęły się odprawą sterników. Ustalono, że w pierwszy dzień rozgrywamy biegi 
krótkie - rozegrano tych wyścigów tylko trzy ze względu na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne (wyniki  - tabela poniżej) Pierwszy dzień zakończyła kolacja grillowa oraz koncert 
zespołu szantowego. Przed kolacją odbyło się III Sprawozdawcze Walne Zebranie członków 
Klubu Żeglarskiego APTEKARZ. 
Drugi dzień regat również rozpoczął się odprawą sterników. Ustalono, że w tym dniu 
rozgrywamy dwa wyścigi krótkie i bieg długi, który wymaga większych umiejętności 
nawigacyjnych. Ostatecznie Regaty wygrała załoga OIA Łódź ze sternikiem Wiktorem Napiórą, 
drugie miejsce zajęła załoga Pomorsko-Kujawskiej OIA ze sternikiem Bernardem Witkowskim - 
Mikiną a trzecie załoga OIA Warszawa ze sternikiem Joanną Cychowską.



Wśród firm farmaceutycznych najlepsza okazała się załoga Hurtowni HURTAP, drugie miejsce 
zajęła załoga Firmy Centrum Leków, trzecie załoga NEUCA S.A. a czwarte załoga ADAMEDU.
 Nad całością regat czuwała komisja regatowa w składzie: Andrzej Szocik sędzia regat i ze strony 
organizatora: Karol Bogdanowicz oraz ze strony organizatora Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej - Małgorzata Lelito.
 Regaty zostały zakończone galą rozdania nagród i pucharów a następnie uroczystą kolacją 
grillową. 
 Oprócz Pucharów za I II i III miejsca w trzech kategoriach wszystkim załogom zostały wręczone 
pamiątkowe dyplomy jak również rozdaliśmy nagrody specjalne:
   1. Statuetka najmłodszego uczestnika regat - Julia Cychowska lat 6.
   2. Nagroda Fair Play - Małgorzata Lelito sędzia regat.
   3. Statuetka Nawigatora dla najlepszego sternika - Wiktor Napióra
   4. Statuetkę najlepszego nawigatora - Bernard Witkowski Mikina
   5. Specjalny Dyplom dla najbardziej rozrywkowej załogi - Załoga OIA Kraków sternik Maria 
Janik
Pełne wyniki w tabelach poniżej.
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Komandor Regat

Roman Jan Grzechnik
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Bieg Długodystansowy

1.  - sternik - OIA Łódź Wiktor Napióra 
2.  - sternik - Pom-Kuj OIA Bernard Witkowski-
Mikina
3.  - sternik  - OIA Warszawa Joanna Cychowska 
4.  - sternik  -OIA Olsztyn  Artur Czapski
5.  - sternik -OIA Białystok Fiłonowicz Adam
6.  - sternik - Podkarpacka OIA Natasza Staniak
7.  - sternik -  OIA Warszawa Aleksandra Krancberg
8.  - sternik - OIA Kraków Przemysław Szybka 
9.  - sternik - OIA Warszawa Maciej Drogowski
10.  - sternik - OIA Olsztyn Janusz Łazarczuk
11.   - sternik - OIA Kraków Maria Janik
12.  - sternik - OIA Kraków Marta Polak 
13.  - sternik -  OIA Gdańsk Paweł Chrzan
14.  - sternik  - Beskidzka OIA Rafał Perzyna 
15.  - sternik - OIA Olsztyn Joanna Naruszewicz
16.  - sternik - OIA Łódź Paweł Zalega 
17.  - sternik -OIA Katowice  Piotr Wysocki
18. - sternik - OIA Białystok Piotr Szoka 

Klasyfikacja Generalna ( biegi krótkie = długi)

1.  sternik - OIA łódź- Wiktor  Napióra 
2.   - sternik - Pom-Kuj OIA Bernard Witkowski Mikina
3.  – sternik - OIA Warszawa Joanna Cychowska 
4.  – sternik - OIA Białystok Adam Fiłonowicz
5.  – sternik - Podkarpacka OIA Natasza Staniak 
6.  – sternik - OIA Olsztyn Artur Czapski
7.  - sternik - OIA Kraków Przemysław Szybka
8.  – sternik - OIA Warszawa Maciej Drogowski
9.  – sternik - OIA Olsztyn Janusz Łazarczuk
10.  – sternik - OIA Kraków Maria Janik
11.  – sternik -OIA Warszawa  Aleksandra Krancberg
12.  – sternik - Beskidzka OIA Rafał Perzyna 
13.  – sternik - OIA Gdańsk Paweł Chrzan 
13.  – sternik -OIA Katowice  Piotr Wysocki
15.  – sternik - OIA Kraków  Marta Polak
16.  – sternik - OIA Olsztyn Joanna Naruszewicz
17.  – sternik - OIA Białystok Piotr Szoka 
18.  – sternik - OIA Łódź Paweł Zalega

Klasyfikacja Firm Farmaceutycznych

1. HURTAP - sternik - Wiktor Napióra 
2. Centrum Leków - sternik - Bernard Witkowski - Mikina
3. NEUCA - sternik -  Aleksander Dobrzański
4. ADAMED – sternik - Nowak Grzegorz






