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Poezje w nr 4/96 Biuletynu 
 

 

 

Kolejny raz prezentujemy P. T. czytelnikom poezję Pana Krzysztofa 

Styszyńskiego. 

Wybrane wiersze pochodzą z tomiku „Szal”, który został wydany w 2008 

roku przez wydawnictwo Kontekst w Poznaniu. 

 

                                                                 Red. 

 

Krzysztof Styszyński 

Szal 

 

Proszę pana 

czy pan ma złudzenie 

że gdy odwracam głowę 

a pan się pochyla nad mym ramieniem 

to ja się o tym nie dowiem? 

Ja przecież widzę 

w pana spojrzeniu 

mękę i pożądanie. 

Pan plącze słowa 

w oszołomieniu... 

Pan się rumieni, mój panie! 

Mnie podpowiada  

babskie serce 

i wiem, co panu się marzy.  

Proszę mi wierzyć – 

z tym rumieńcem  

bardzo panu do twarzy. 

Pan milczy 

a ten pana wzrok 

prosi, bym też milczała. 

Pana ode mnie dzieli krok - 

odległość bardzo mała... 



4/2017             FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 

 

2 

SPIS TREŚCI 

 

Poezje w nr 4/2017 Biuletynu……………………………..…….……................1 

Spis treści………………………………………………………………………...2 

Kondolencje dla dr Elwiry Teleko……………………………………………...3 

Z Naczelnej Izby Aptekarskiej 

Ogólnopolski Dzień Aptekarza – mgr J. Mateuszuk..……..………………..4 

Odznaczeni Medalem im. Bronisława Koskowskiego 

Dr n. farm. Ewa Czyżewska…………………………………………………6 

Mgr farm. Kamil Andrzejewski……………………………………………..8 

Z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

Uroczystość 25-lecia powołania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej - mgr J. 

Mateuszuk…..…………………………………………………………………......9 

Kalendarium prac OIA za IV kwartał 2017 r. ……………..…………….………....11 

Z prac Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 
Sprawozdanie z działalności ORA za IV kwartał 2017 r..……..…………..14 

Komunikat Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku………………...17 

Okręgowy Zjazd Delegatów OIA w Białymstoku 

Protokół z obrad Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów…...……..….….....18 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej……..………………23 

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej………….29 

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Aptekarskiego………………………………...30 

Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na UMB – mgr J. 

Mateuszuk……………………………………………….…………………..………..32 

Dr hab. Wojciech Miltyk – Przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów 

Farmaceutycznych Uczelni Medycznych……………………………………………...34 

Uroczystość otwarcia Centrum Symulacji Medycznych na UMB mgr J. 

Mateuszuk……………………………………………….…………………..………..36 

Z Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

70-lecie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego……………………...39 

Dr hab. Michał Tomczyk odznaczony med. im. I. Łukasiewicza………….40 

Kongres PTFarm. „Farmacja 21” – mgr J. Mateuszuk…………………….42 

Dział naukowy 

Zebrania naukowo-szkoleniowe w IV-tym kwartale 2017r.……………………..44 

Varia 

Irena Kałłaur – zwykła-niezwykła białostocka farmaceutka – dr E. 

Rutkowska……………………………………………………………………….45 

Komunikaty 

XXVII Sympozjum Historii Farmacji, Stargard 25-27 maja 2018r………..52 

 



4/2017             FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 

 

3 

 

 

 

Pani  dr Elwirze Telejko 

 

z powodu śmierci CÓRKI, 

 

  

wyrazy głębokiego współczucia 

 

składają członkowie OIA w Białymstoku 

i pracownicy biura. 
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Z Naczelnej Izby Aptekarskiej 

 

Mgr farm. Jarosław Mateuszuk 

 

Ogólnopolski Dzień  Aptekarza 

Warszawa, 11 października 2017r. 

 

 11 października 2017 r. w Teatrze Capitol w Warszawie odbyły się 

uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Uroczystości poprzedziła 

uroczysta Msza Święta w Bazylice p.w. Św. Krzyża. Obchody zorganizowała jak 

co roku Naczelna Izba Aptekarska, a honorowy patronat objął Minister Zdrowia. 

Uroczystość otworzyła Pani Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, która 

w swoim wystąpieniu podkreśliła fakt uchwalenia nowelizacji Prawa 

farmaceutycznego oraz nawiązała do przyszłych zadań i wyzwań jakie czekają 

farmaceutów. Następnie głos zabrali obecni na uroczystości goście – 

wiceminister zdrowia prof. Marcin Czech, wiceprzewodniczący Sejmowej 

Komisji Zdrowia Tomasz Latos, przedstawiciel Archidiecezji Warszawskiej oraz 

przedstawiciel Marszałka Senatu – Stanisława Karczewskiego. Wszyscy 

podkreślali znaczenie i ważną rolę farmaceuty w obszarze ochrony zdrowia.  

W tym roku została zmieniona dotychczasowa formuła obchodów 

poprzez wprowadzenie części konferencyjnej, w której udział wzięli wykładowcy 

z krajów Unii Europejskiej – organizacji zrzeszających europejskich 

farmaceutów oraz reprezentujących narodowych płatników ( Pharmaceutical 

Group of The European Union i National Health Service ). Prelegentki w 

osobach Jurate Svarcaite, Nadia Bukhari i Akila Ahmed przedstawiły pracę 

farmaceutów w systemie ochrony zdrowia w innych krajach europejskich, 

głównie w Wielkiej Brytanii. W trakcie anglojęzycznych prezentacji 

tłumaczonych na język polski zostały zaprezentowane rozwiązania systemowe 

stosowane w aptekach, w opiece nad pacjentem w aspekcie szeroko rozumianej 

opieki farmaceutycznej i dodatkowych usług farmaceutycznych takich jak: 

przeglądy lekowe, kontrola stosowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza, 

pomiary ciśnienia krwi, glukozy, a nawet wykonywanie szczepień ochronnych. 

Przedstawiane niektóre rozwiązania w opiece farmaceutycznej np. w brytyjskich 

aptekach, wywoływały zdziwienie na twarzach słuchających wykładów 

uczestników konferencji w aspekcie możliwości wprowadzenia ich w naszym 

kraju. Wydaje się, że bez gruntownej reformy systemu ochrony zdrowia, 
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począwszy od zmiany sytemu kształcenia studentów na Wydziałach 

Farmaceutycznych, poprzez właściwe, praktyczne kształcenie podyplomowe 

(specjalizacje i szkolenia ciągłe), aż do rewolucyjnej zmiany traktowania 

wykształconego farmaceuty jako fachowego pracownika medycznego taki 

europejski model funkcjonowania apteki w systemie ochrony zdrowia nigdy nie 

zostanie wdrożony w naszym kraju. 

Po krótkiej przerwie odbyła się ważna część uroczystości dla 

przedstawicieli naszego zawodu, w czasie której ok. 60 osób zostało 

uhonorowanych poprzez nadanie odznaczeń państwowych przyznanych przez 

Prezydenta RP Andrzeja Dudę, odznak honorowych przyznanych przez Ministra 

Zdrowia oraz medali im. Prof. Bronisława Koskowskiego, odznaczeń i tytułów 

samorządowych Mecenasa Samorządu Aptekarskiego oraz Strażnika Wielkiej 

Pieczęci Samorządu Aptekarskiego. Medalami im. Prof. Bronisława 

Koskowskiego zostało uhonorowanych dwoje aptekarzy z Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Białymstoku: dr Ewa Czyżewska i mgr Kamil Andrzejewski, 

których biografie zamieszczamy w dalszej części biuletynu. 

  

Fot. Mg farm. Kamil Andrzejewski (czwarty z prawej) uhonorowany medalem im. Prof. 

Bronisława Koskowskiego. 
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XIV Ogólnopolskie Obchody Dnia Aptekarza zakończył komediowy 

spektakl ,,Dama bije króla” w znakomitej obsadzie aktorów Teatru Capitol w 

Warszawie. 

 

Odznaczeni medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. 

 

Dr n. farm. Ewa Czyżewska 
 

 

Dr n. farm. Ewa Czyżewska urodziła się 

13 sierpnia1964 w Białymstoku. 

Nauczane przedmioty: Technologia postaci 

leków, Technika sporządzania leków 

Wykształcenie: 

- 1986 – 1991 Wydział Farmaceutyczny 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

magister farmacji 

- 1983 – 1985 Medyczne Studium 

Zawodowe w Białymstoku,  kierunek 

kształcenia – technik farmaceutyczny 

Specjalizacja: I
o 

specjalizacji w zakresie 

farmacji aptecznej – 1998  

  II
o 
specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej - 2004 

2005 - nauczyciel dyplomowany 
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2003/2004 - Zespołowa Nagroda II Stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2003/2004 oraz za 

sukcesy w pracy zawodowej.  

2007 – Medal Komisji Edukacji Narodowej 

2009 - Doktor nauk farmaceutycznych 

Od 2007 praca jako egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie technik farmaceutyczny.  

2009/2010 – recenzent arkuszy egzaminacyjnych - etap pisemny i praktyczny 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – technik farmaceutyczny 

2011 - praca jako ekspert w projekcie „Doskonalenie podstaw programowych 

kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” realizowanego przez 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3. 

Opracowanie projektu podstawy programowej kształcenia w zawodzie: Technik 

farmaceutyczny. 

2012 - opracowanie przykładowego programu nauczania dla zawodu Technik 

farmaceutyczny  

2013 - ekspert do opracowania Rekomendowanego wyposażenia pracowni  

i warsztatów szkolnych dla zawodu technik farmaceutyczny 

2014 – autor publikacji zawierającej przykładowe zestawy zadań 

egzaminacyjnych, część pisemna i część praktyczna. 

 

Dr Ewa Czyżewska przekazała do Muzeum Medycyny i Farmacji 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku cenną kolekcję zabytków 

farmaceutycznych i medycznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że 

dr Czyżewska ze szczególną starannością zadbała o ochronę dziedzictwa 

medycznego i farmaceutycznego. To właśnie dzięki niej kolekcja nie uległa 

rozproszeniu i zniszczeniu, ale wzbogaciła zbiory jedynego w północno-

wschodniej części Polski muzeum medycznego. 
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Mgr farm. Kamil Andrzejewski 

 

Mgr farm. Kamil Andrzejewski urodził się 14 

sierpnia 1982 roku w Białymstoku.  

Po ukończeniu VI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta 

Augusta w Białymstoku rozpoczął studia 

magisterskie na kierunku farmacji aptecznej 

na Wydziale Farmaceutycznym Akademii 

Medycznej w Białymstoku, które ukończył w 

roku 2007.  

 

Po otrzymaniu dyplomu rozpoczął 

pracę zawodową w rodzinnej aptece w 

Białymstoku.  W 2010 roku zdał egzamin specjalizacyjny z wynikiem bardzo 

dobrym.  

W latach 2010 – 2012 pracował w Warszawskich Zakładach 

Farmaceutycznych Polfa S.A. Następnie objął stanowisko kierownika 

ogólnodostępnej apteki w Łapach, które zajmował do roku 2015. 

Ciągła chęć rozwoju i dokształcania się skłoniła go do rozpoczęcia 

Podyplomowego Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia 

przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, które zakończył sukcesem w 

roku 2013.  

Z Okręgową Izbą Aptekarską mgr Kamil Andrzejewski związany jest od 

2007 roku. Początkowo w latach 2007-2011 pełnił funkcję członka Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej. W VI kadencji został wybrany Delegatem na Krajowy Zjazd 

Aptekarzy.  

Od 2011 roku do chwili obecnej  jest aktywnie działającym członkiem 

Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz prezydium. Należy do Zespołu do Spraw 

Aptek Ogólnodostępnych, Hurtowni Farmaceutycznych i Edukacji.  

 

Od 2015 roku do dnia dzisiejszego współwłaściciel aptek 

prywatnych. Po godzinach mąż oraz, tata pięcioletniej córeczki a także fan 

motoryzacji.   

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Medyczny_w_Bia%C5%82ymstoku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Medyczny_w_Bia%C5%82ymstoku
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   Z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

 

Mgr farm. Jarosław Mateuszuk 

 

Uroczystość 25-lecia powołania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej 

 

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Centrum 

Konferencyjnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się uroczystość z 

okazji 25-lecia powołania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Na 

uroczystość przybyli obecni i poprzedni Inspektorzy i Pracownicy Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Wojewódzkich Inspektoratów 

Farmaceutycznych z całego kraju. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: 

Ministerstwa Zdrowia z Ministrem dr Konstantym Radziwiłłem, Inspekcji 

Sanitarnej, Weterynaryjnej, samorządów zawodowych – Naczelnej Rady 

Aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, stowarzyszeń i 

związków producentów leków i hurtowni farmaceutycznych. 

 

Fot. Zbigniew Niewójt  - p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego, otwiera 

uroczystość 25-lecia powołania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. 
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Uroczystość otworzył p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego – 

Zbigniew Niewójt witając wszystkich zebranych pracowników inspekcji oraz 

zaproszonych gości. Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł podziękował 

wszystkim Inspektorom i Pracownikom inspekcji za zaangażowanie w 

wykonywaniu, niejednokrotnie trudnych i odpowiedzialnych obowiązków 

służbowych, podkreślając jednocześnie współczesne wyzwania inspekcji. 20 

pracowników inspekcji, w tym Pani Inspektor Elżbieta Kamińska-Tabor – 

kierownik Delegatury WIF w Suwałkach, otrzymało odznaczenia resortowe 

przyznane przez Ministra Zdrowia. Dzień wcześniej z rąk Prezydenta RP Pani 

Inspektor Anna Grzybała – kierownik Delegatury WIF w Łomży otrzymała 

Medal za Długoletnią Służbę. Paniom Inspektorkom składamy serdeczne 

gratulacje. 

Inspekcja Farmaceutyczna została zaprezentowana w formie trzech 

oddzielnych prezentacji, uwzględniających ramy czasowe jej działalności. 

Pierwszą prezentację ,, 25 lat minęło…Kim byliśmy ‘’ czyli inspekcję w 

retrospekcji przedstawił Pan dr Wojciech Kuźmierkiewicz (Wiceminister 

Zdrowia i Opieki Społecznej odpowiedzialny za sektor farmacji w latach 1992 – 

1997). Następny etap istnienia inspekcji ,, Kim jesteśmy… ‘’ czyli czasy obecne, 

przedstawili pracownicy GIF, skupiając swoją prezentację na przedstawieniu 

zasobów ludzkich działających na rzecz kontroli wytwarzania i obrotu produktem 

leczniczym w Polsce oraz współczesnych wyzwaniach sektora 

farmaceutycznego. Ostatnią prezentację, czyli ,,Kim będziemy…” poświęconą 

misji i nowym wyzwaniom przedstawił pełniący obowiązki Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego Pan Zbigniew Niewójt. Prezentacjom przysłuchiwali się byli 

Główni Inspektorzy Farmaceutyczni – Panie Maria Głowniak, Janina Mańko, 

Dorota Duliban i Zofia Ulz, które zostały uhonorowane na scenie przez Ministra 

Zdrowia. Następnie Rzecznik GIF zaprezentował nowy spot dotyczący kampanii 

ostrzegającej przed nabywaniem leków sfałszowanych poza legalnymi źródłami. 

Uroczystość, którą prowadził znany prezenter telewizyjny Marcin Prokop, 

zakończył recital Anny Karwan, uczestniczki jednego ze znanych programów 

promujących talenty muzyczne.  
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Kalendarium prac O. I. A. w Białymstoku 
 

IV kwartał 2017r. 

 

11.10.2017r. 

udział farmaceutów z ORA w Białymstoku w obchodach Dnia Aptekarza w 

Warszawie (relacja w biuletynie) 

11.10.2017r.  

wizyta Prezesa ORA w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym dotycząca 

postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku OIA przeciwko decyzji 

Warmińsko-Mazurskiego WIF 

16.10.2017r. 

inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku z udziałem V-ce Premiera Jarosława Gowina (relacja w biuletynie) 

17.10.2017r.  

posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku – sprawy bieżące i 

podjęcie uchwały w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 

OIA w Białymstoku ( sprawozdanie w biuletynie ) 

20-21.10.2017r.  

udział Prezesa ORA w Kongresie PTFarm „Farmacja 21” we Wrocławiu  

(relacja w biuletynie) 

23.10.2017r.  

zebranie Zarządu Oddziału Białostockiego PTFarm i Komisji Rewizyjnej 

23 -24.10.2017r.  

udział Prezesa ORA w posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w Serocku 

k/Warszawy 

26.10.2017r.   

konferencja naukowo-szkoleniowa farmaceutów szpitalnych 

3.11.2017r.  

wideokonferencja Prezesa ORA z przedstawicielem do spraw strategii rynku 

zdrowia firmy Kamsoft dotycząca wdrożenia ZSMOPL i tzw. „dyrektywy 

antyfałszywkowej” 

6.11.2017r.  

udział Prezesa ORA w Białymstoku w uroczystości otwarcia Centrum Symulacji 

Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (relacja w biuletynie) 

8.11.2017r.  
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posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OIA w Białymstoku 

9.11.2017r.  

udział Prezesa ORA w spotkaniu na Wydziale Farmaceutycznym UMB 

poświęconemu organizacji kształcenia praktycznego studentów farmacji i 

medycyny laboratoryjnej 

17.11.2017r.  

Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku,  

z udziałem Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Pani mgr Elżbiety Piotrowskiej-

Rutkowskiej (materiały zjazdowe w biuletynie) 

22.11.2017r.  

Konferencja naukowo-szkoleniowa ,,Jak zostać dawcą krwi i szpiku. Podstawy 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa” zorganizowana przy współudziale OIA i 

PTFarm. Oddział w Białymstoku 

23.11.2017r.  

spotkanie przedstawicieli OIA w siedzibie NRA w Warszawie z firmą ePruf w 

sprawie programu dotyczącego ubezpieczeń lekowych 

28.11.2017r.  

udział Prezesa ORA w posiedzeniu Rady Podlaskiego Oddziału Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Białymstoku 

29.11.2017r.  

spotkanie Prezesa ORA z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego UMB dr hab. 

Wojciechem Miltykiem, dotyczące kształcenia przed- i podyplomowego 

farmaceutów 

29.11.2017r.  

spotkanie Prezesa ORA z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem 

Farmaceutycznym - dr Janem Chlabiczem, poświęcone bieżącym problemom 

związanym z funkcjonowaniem aptek 

1.12.2017r.  

udział Prezesa ORA w spotkaniu farmaceutów szpitalnych, z udziałem 

Podlaskiego WIF i Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UMB 

5.12.2017r.  

udział Prezesa ORA w posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie 

11.12.2017r.  

posiedzenie Prezydium ORA w Białymstoku (sprawozdanie w biuletynie) 

11.12.2017r.  



4/2017             FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 

 

13 

spotkanie Prezydium ORA z Władzami Dziekańskimi Wydziału 

Farmaceutycznego UMB i Inspekcją Farmaceutyczną, poświęcone kształceniu 

studentów farmacji i praktyce zawodowej w aptece 

14.12.2017r.  

udział Prezesa ORA i V-ce Prezesa dr Grzegorza Kucharewicza w 

uroczystościach z okazji 25-lecia powołania Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej w Centrum Olimpijskim w Warszawie, z udziałem Ministra 

Zdrowia (relacja w biuletynie) 

14.12.2017 r.  

zebranie szkoleniowo-opłatkowe zorganizowane przez OIA i Oddział Białostocki 

PTFarm.  z udziałem Ks. Biskupa dr hab. Henryka Ciereszko wykładowcy 

Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku 

 
 

W imieniu ORA w Białymstoku 

Jarosław Mateuszuk 

 

 

Krzysztof Styszyński 

Niechciana miłość 

 

 

zepchnięta na bok  

przycupnięta w kącie  

wpatrzona jak w tęczę 

niechciana miłość  

powstrzymuje oddech 

jedną dłonią sięga po upragnione 

drugą uderza za karę 

samą siebie w twarz 

czasami rozkwita na moment 
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Z prac Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 

 

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej  - 21.09.2017r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady 

Aptekarskiej w Białymstoku. 

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku pozytywnie 

zaopiniowało wniosek na nową aptekę w Białymstoku przy Witosa . 

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku ustaliło czas 

trwania przeszkolenia uzupełniającego mgr farm. Magdaleny Jabłońskiej-

Pokoleńczuk. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej  - 17.10.2017r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w 

Białymstoku oraz dr Jan Chlabicz – Podlaski Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny. 

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku pozytywnie zaopiniowała 

kandydatów na kierowników aptek ogólnodostępnych: 

 Białystok przy ul. Stanisława Dubois  

 Suwałki przy ul. Noniewicza  

 Grajewo przy ul. Konstytucji 

 Siemiatycze przy ul. 11 Listopada 

 Drohiczyn przy Pl. Kościuszki  

 Łomża przy ul. Piłsudskiego  

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku jednogłośnie postanowiła 

odmówić wydania zaświadczenia  – kandydatce na kierownika apteki w Ełku  

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku uchwaliła tryb 

postępowania w sprawach dotyczących wydawania opinii dla kandydatów na 

kierowników aptek i hurtowni farmaceutycznych. 

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku przekazała do Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu wniosek Podlaskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący apteki w Łomży przy 

ul. Piłsudskiego, gdzie kandydatem na kierownika jest członek w/w Izby. 
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Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku ustaliła na dzień 17 

listopada 2017r. termin Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Białymstoku. 

Prezes Mateuszuk odczytał członkom Okręgowej Rady Aptekarskiej w 

Białymstoku, protokół pokontrolny Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

Okręgowa Rada Aptekarska w  Białymstoku jednogłośnie postanowiła 

skierować do postępowania przed Sądem Powszechnym, sprawy osób 

zalegających ponad rok ze składkami na rzecz OIA w Białymstoku.   

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej  - 17.11.2017r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady 

Aptekarskiej w Białymstoku. 

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku pozytywnie 

zaopiniowało kandydatów na kierowników aptek ogólnodostępnych i hurtowni 

farmaceutycznych: 

 Białystok przy ul. Witosa  

 Suwałki przy ul. Noniewicza 

 Suwałki przy ul. Konopnickiej  

 Łapy przy ul. Sikorskiego  

 Giżycko przy ul. Warszawskiej  

 Zambrów przy ul. Fabrycznej  

 Łomża przy ul. Długiej  

 Białystok przy ul. Sienkiewicza  

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku pozytywnie 

zaopiniowało wniosek na nową aptekę w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 

Szpitalnej. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej  - 11.12.2017r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady 

Aptekarskiej w Białymstoku. 

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku pozytywnie 

zaopiniowało kandydatów na kierowników aptek ogólnodostępnych i hurtowni 

farmaceutycznych: 

 Wysokie Mazowieckie przy ul. Ludowej 

 Grajewo przy ul. Koszarowej 

 Białystok przy ul. Warszawskiej 

 Białystok przy ul. Nowowarszawskiej 

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku zapoznało się z 

informacją Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ws. 

umorzenia postepowania. 

 Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

                                                          Sekretarze 

ORA w Białymstoku   

 

mgr farm. Agnieszka Kita 

dr Beata Kocięcka 
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Członkowie  

Okręgowej Izby Aptekarskiej  

w Białymstoku  

 KOMUNIKAT 

 

  Przypominamy, że członkowie Izby powinni niezwłocznie informować 

organy Izby o każdorazowej zmianie danych objętych rejestrem farmaceutów 

prowadzonym przez Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku tj.: miejsca 

zatrudnienia i zamieszkania, jak również zmianie nazwiska, uzyskanych 

stopniach naukowych i specjalizacjach.  

   

Brak aktualnych danych spowoduje, że farmaceuta będzie niewidoczny 

w ogólnodostępnej części Centralnego Rejestru Farmaceutów (status 

,,nieaktywny”). Jego dane nie będą mogły być zweryfikowane przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia, co może skutkować brakiem możliwości 

rozliczanie recept refundowanych.  

   

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku przypomina również o 

konieczności bieżącego regulowania składek członkowskich. Farmaceuci 

posiadający zaległości w opłacaniu składek nie będą również widoczni w 

ogólnodostępnej części rejestru farmaceutów (status ,,nieaktywny”). 

   

Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich dłuższe niż 3 miesiące, 

będzie egzekwowane na drodze postępowania administracyjnego oraz 

spowoduje skierowanie sprawy do Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej.  

 

  Podstawa prawna: art.8 ust.2 i 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 

aptekarskich (t.j.Dz.U z 2016 r. poz.1496 )  

     

W  imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 

   

Prezes ORA w Białymstoku  

mgr farm. Jarosław Mateuszuk  

 

Skarbnik ORA w Białymstoku  

mgr farm. Joanna Moroz  
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Okręgowy Zjazd Delegatów OIA w Białymstoku 

 

Protokół z obrad  Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 

Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, 

obradującego w dniu 17 listopada 2017r. 

 

Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Białymstoku odbył się 17 listopada 2017r. o godz. 15.30 w sali 

konferencyjnej „Centrum Astoria” w Białymstoku.  

 Prezes ORA w Białymstoku powitał przybyłych na Zjazd gości, tj.:  

- dr Jana Chlabicza - Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego  

- mgr farm. Justynę Gosk-Frankowicz – Inspektora Farmaceutycznego  

- dr Annę Jelską – Inspektora Farmaceutycznego 

- mgr farm. Zenona Wolniaka – Redaktora Naczelnego biuletynu wydawanego 

przez Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku 

- mgr farm. Katarzynę Korol-Tokarzewicz – Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej 

- mgr farm. Ewę Wińską - Jeleniewską – Przewodniczącą Okręgowego Sądu 

Aptekarskiego 

- mgr farm. Krzysztofa Mroczka i mgr farm. Jerzego Worończuka – członków 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

- członków Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 

- wszystkich członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, przybyłych  

na Zjazd 

 Następnie odbyła się uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu 

nowym członkom Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. 

Ślubowanie farmaceuty złożyli i Prawa Wykonywania Zawodu 

Farmaceuty otrzymały następujące osoby: 

 mgr farm. Magdalena Jakuc 

 mgr farm. Katarzyna Łapińska 

 mgr farm. Kamila Kiryłowicz 

 mgr farm. Regina Sokołowska 

 mgr farm. Karolina Kielen 

 mgr farm. Katarzyna Anna Kierył 

 mgr farm. Marta Kozikowka 

Na tym zakończono oficjalną część Zjazdu. 
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Ze względu na niską frekwencję Delegatów Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Białymstoku Zjazd odbywał się w II terminie. 

W  Okręgowym Zjeździe Aptekarzy uczestniczyło 25 Delegatów 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. 

W drugiej części Zjazdu przystąpiono do wyboru Przewodniczącego 

Zjazdu.  

Prezes Mateuszuk zaproponował kandydaturę mgr farm Marcina 

Kurowskiego na Przewodniczącego Zjazdu. Mgr farm. Marcin Kurowski wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

W głosowaniu jawnym  za wyborem mgr farm. Marcina 

Kurowskiego na Przewodniczącego Zjazdu głosowało 25 osób, 24 osoby 

głosowały „za”,  1 osoba wstrzymała się od głosu, głosów przeciwnych nie 

było. 

W głosowaniu jawnym Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Białymstoku wybrał jednogłośnie na Przewodniczącego 

Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego – mgr farm. Marcina Kurowskiego. 

Przewodniczący Zjazdu podziękował za wybór i zaproponował, aby 

przystąpić do wyboru członków Prezydium Zjazdu.  

Na Zastępcę Przewodniczącego zaproponowano: mgr Zenona Wolniaka. 

Mgr Zenon Wolniak wyraził zgodę na kandydowanie. 

Na Sekretarza Zjazdu zaproponowano: mgr Agnieszkę Kita, która 

wyraziła zgodę na kandydowanie. 

W głosowaniu jawnym  za wyborem Prezydium Okręgowego 

Zjazdu Aptekarzy na Wiceprzewodniczącego Okręgowego Zjazdu 

Sprawozdawczego Delegatów Okręgowej izby Aptekarskiej w Białymstoku - 

mgr farm. Zenona Wolniaka oraz na Sekretarza Okręgowego Zjazdu 

Sprawozdawczego Delegatów - mgr farm. Agnieszkę Kita. Głosowało 25 

osób, 24 osoby głosowało „za”,  1 osoba wstrzymała się od głosu, głosów 

przeciwnych nie było. 

W głosowaniu jawnym Okręgowy Zjazd Aptekarzy wybrał przy 

jednym głosie wstrzymującym się: 

 na Wiceprzewodniczącego Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 

Delegatów  Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku - mgr 

farm. Zenona Wolniaka. 
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 Na Sekretarza Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku – mgr farm. 

Agnieszkę Kita 

Przewodniczący Zjazdu zaproponował kandydatury do Komisji Uchwał  

i Wniosków – mgr farm. Emilii Osojca, mgr farm. Kamila Andrzejewskiego, mgr 

farm. Ewy Gładkowskiej. Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na 

kandydowanie. 

W głosowaniu jawnym za wyborem do Komisji Uchwał i Wniosków  

mgr Emilii Osojca, mgr Ewy Gładkowskiej, mgr farm. Kamila 

Andrzejewskiego głosowało 25 osób, wszyscy głosowali „za” głosów 

wstrzymujących się i przeciwnych nie było. 

W głosowaniu jawnym Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Białymstoku jednogłośnie wybrał do Komisji Uchwał i 

Wniosków następujące osoby: mgr Emilię Osojca, mgr Ewę Gładkowską i 

mgr farm. Kamila Andrzejewskiego. 

Komisja Uchwał i Wniosków wybrana na Okręgowym Zjeździe 

Sprawozdawczym Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku 

ukonstytuowała się w  następującym składzie: 

Przewodniczący:  mgr farm. Ewa Gładkowska 

Członkowie: mgr farm Emilia Osojca, mgr Kamil Andrzejewski 

Przewodniczący Zjazdu przedstawił proponowany porządek obrad 

Zjazdu.  

P O R Z Ą D E K 

obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego  

Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku 

odbywającego się w Białymstoku w dniu 17 listopada 2017r. 

Część oficjalna: 

1.  Otwarcie Zjazdu - Prezes ORA mgr Jarosław Mateuszuk 

2. Wystąpienie zaproszonych gości. 

3. Wręczenie Praw Wykonywania Zawodu Farmaceuty nowym 

członkom OIA w Białymstoku 

Część sprawozdawcza: 

4. Wybór Prezydium Zjazdu tj.: Przewodniczącego Zjazdu, jego 

Zastępcy i Sekretarza Zjazdu. 

5. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu 

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
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7. Sprawozdanie z działalności ORA za rok 2017 – Prezes ORA 

mgr Jarosław Mateuszuk 

8. Sprawozdanie finansowe Skarbnika ORA  - mgr Joanna Moroz 

9. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej – mgr Katarzyna Korol-Tokarzewicz 

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowego Sądu 

Aptekarskiego – mgr Ewa Wińska-Jeleniewska 

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – mgr Krzysztof Mroczek 

12. Dyskusja nad sprawozdaniami 

13. Udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej w 

Białymstoku 

14. Podjęcie uchwał zgłoszonych przez Komisję Uchwał i 

Wniosków 

15. Wolne wnioski 

16. Zamknięcie obrad Zjazdu. 

Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie jawne porządek obrad 

Zjazdu. 

W głosowaniu jawnym nad porządkiem obrad Okręgowego Zjazdu 

Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku  głosowało 25 osób, 

wszyscy głosowali „za”  głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. 

Okręgowy Zjazd Aptekarzy w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

zatwierdził porządek obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 

Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. 

 Realizując porządek obrad Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w 

Białymstoku – mgr Jarosław Mateuszuk złożył sprawozdanie z działalności 

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku za rok 2017. (sprawozdanie 

zamieszczamy w dalszej części biuletynu). 

Następnie Skarbnik Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku – mgr 

Joanna Moroz  złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2017. (sprawozdanie do 

wglądu w biurze OIAB). 

 W następnej kolejności Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu Okręgowemu 

Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej – mgr Katarzynie Korol-Tokarzewicz, 

która również złożyła sprawozdanie z działalności Rzecznika (sprawozdanie 

zamieszczamy w dalszej części biuletynu). 

Kolejnym sprawozdawcą była mgr Ewa Wińska-Jeleniewska – Przewodnicząca 

Okręgowego Sądu Aptekarskiego (sprawozdanie zamieszczamy w dalszej części 

biuletynu). 
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W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył 

przewodniczący Komisji - mgr Krzysztof Mroczek (sprawozdanie do wglądu w 

biurze OIAB). 

 Realizując porządek obrad Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję nad 

przedstawionymi sprawozdaniami.  

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad sprawozdaniami. 

Dr Grzegorz Kucharewicz przekazał szereg zapytań z prośbą o 

przekazanie ich do Naczelnej Izby Aptekarskiej.  

W głosowaniu jawnym  nad sprawozdaniami głosowało 25 osób, 24 

osoby głosowały „za”,  1 osoba wstrzymała się od głosu, głosów przeciwnych 

nie było. 

Przewodniczący Zjazdu ogłosił, że Delegaci Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Białymstoku w głosowaniu jawnym przy jednym głosie 

wstrzymującym się udzielili absolutorium wszystkim organom Okręgowej 

Izby Aptekarskiej w Białymstoku. 

Następnie Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Uchwał i Wniosków  

o odczytanie protokołu z obrad Komisji. 

 Protokół Komisji Uchwał i Wniosków odczytała Przewodnicząca 

Komisji mgr farm. Ewa Gładkowska (protokół w załączeniu). 

W tym momencie na obrady Zjazdu przybyła Pani Prezes Naczelnej 

Rady Aptekarskiej  - mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Wręczyła Pani 

dr Ewie Czyżewskiej medal im. Bronisława Koskowskiego. 

Pani Prezes - mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przedstawiła 

zebranym zakres nt. obecnych prac Naczelnej Rady Aptekarskiej.  

W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności NRA wzięli udział: mgr 

farm. Irena Dobrakowska, mgr farm. Joanna Gaińska, mgr farm. Michał 

Aleksiejczuk oraz dr Grzegorz Kucharewicz. 

Przewodniczący Zjazdu – mgr farm. Marcin Kurowski podziękował 

zebranym za przybycie i zamknął obrady Zjazdu. 

 

 

Przewodniczący Zjazdu: mgr farm. Marcin Kurowski 

Sekretarz Zjazdu: mgr farm Agnieszka Kita 
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Sprawozdanie z działalności 

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 

okres od dnia 19 listopada 2016r. do dnia 17 listopada 2017r. 

 

Szanowni Państwo! 

Przypadł mi dziś w udziale ustawowy obowiązek rozliczenia się przed 

Zjazdem z prac Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku za okres od dnia 

19 listopada 2016r. do dnia 17 listopada 2017r. 

Podczas tegorocznego Dnia Aptekarza w dniu 11 października 2017r.  

zostali uhonorowani medalami i wyróżnieniami zawodowymi miedzy innymi 

członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Są to: dr Ewa 

Czyżewska i mgr Kamil Andrzejewski. 

Odznaczonym serdecznie gratulujemy. 

 

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku swoje ustawowe obowiązki 

wykonywała poprzez: 

 omawianie bieżących problemów aptek i aptekarzy na 

posiedzeniach Rady i jej Prezydium,  

 podejmowanie uchwał, stanowisk oraz opiniowanie wniosków na 

kierowników aptek i hurtowni farmaceutycznych, 

 nadzorowanie pracy administracyjnej biura, 

 działalność wewnątrzorganizacyjną, szkolenia i edukacja, 

udzielanie informacji i rozwiązywanie problemów członków OIA 

w Białymstoku, 

 działalność zewnętrzną w organach NIA, współpracę z 

Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Białymstoku, 

Warmińsko-Mazurskim Inspektoratem w Olsztynie, Podlaskim 

Oddziałem NFZ, Wydziałem Farmaceutycznym UMB oraz 

Białostockim Oddziałem PTFarm.  

Okręgowa Rada Aptekarska prowadziła swoją działalność w składzie 16 – 

osobowym wybranym na VII Zjeździe Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej 

w Białymstoku.  

Podsumowując działalność Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 

w minionym roku odbyło się: 

-   7 posiedzeń plenarnych Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 

-   14 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 
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Podczas posiedzeń Rada Aptekarska przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej 

w Białymstoku oraz Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej zaopiniowały w 

ostatniej kadencji: 

- 48 wniosków o wydanie rękojmi prawidłowego prowadzenia apteki dla 

kierowników nowo otwieranych aptek (w roku 2016 – 40), 

- 63  wniosków o wydanie rękojmi prawidłowego prowadzenia apteki dla 

kierowników już istniejących aptek i hurtowni (w roku 2016 – 73) 

- 38 osobom Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku nadała prawo 

samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza (w roku 2016 – 31) 

Na dzień dzisiejszy w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku jest 

zarejestrowanych – 954 czynnych aptekarzy (dla porównania w roku 2016 – 

940). 

Na terenie działalności naszej Izby funkcjonuje: 

- 445  aptek  ogólnodostępnych( w roku 2016 - 440) 

- 33 apteki szpitalne i ZOZ-owskie i 37 działów farmacji szpitalnej (w 

roku 2016 - 10). 

- 8 hurtowni farmaceutycznych (w roku 2016 –10) 

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku z racji swoich zadań 

współpracuje ściśle z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w 

Białymstoku. poprzez osobiste spotkania, kontakt telefoniczny lub 

korespondencyjny z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym dr 

Janem Chlabiczem oraz mgr Agnieszką Kwolek, mgr Justyną Gosk-Frankowicz, 

mgr Anną Jelską, oraz Paniami Inspektorkami z Delegatury w Suwałkach i w 

Łomży mgr Elzbietą Kamińską-Tabor oraz mgr Anną Grzybałą. 

Współpraca  z PWIF polegała na rozwiązywaniu bieżących problemów 

dotyczących: 

 - napływających do Biura OIA donosów na nieprzestrzeganie przez 

apteki Ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie obowiązywania zakazu 

reklamy aptek i punktów aptecznych (wszystkie materiały reklamowe 

przekazywane są do WIF w Białymstoku z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

administracyjnego)  

- opiniowaniu kandydatów na kierowników nowo otwieranych aptek oraz 

tych istniejących 

 - niewywiązywania się z obowiązku zapewnienia przez apteki 

dostępności do produktów leczniczych z różnych powodów 

 - nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli w aptekach 
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Prezes ORA bierze udział w posiedzeniach Naczelnej Rady Aptekarskiej. 

W roku 2017 do dnia dzisiejszego odbyło się 6. planowych posiedzeń NRA oraz 

1. Posiedzenie nadzwyczajne w trakcie prac nad projektem nowelizacji Prawa 

farmaceutycznego. 

OIA współpracuje z POW NFZ poprzez: 

 - udział Prezesa w posiedzeniach Rady POW NFZ 4, 5-krotnie w ciągu 

roku (24 kwietnia 2017r., 24 maja 2017r., 23 czerwca 2017r., 19 września 

2017r.) 

 - 2 czerwca 2017r. odbyło się w siedzibie Podlaskiego OW NFZ, 

spotkanie z Ministrem Zdrowia Panem Konstantym Radziwiłłem. Było ono 

poświęcone planowanej reformie w ochronie zdrowia 

 - kontakt korespondencyjny dotyczący problemów w realizacji umów 

na refundację produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ( głównie z MZ i Centralą 

NFZ ) 

- 29 czerwca 2017r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ 

odbyło się spotkanie Prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich z Białymstoku, 

Gdańska i Olsztyna, z dyrekcją oraz pracownikami Wydziału Kontroli 

Medycznej i Gospodarki Lekami. W sprawie kontroli przeprowadzanych w 

aptekach ogólnodostępnych. 

Współpraca OIA ze środowiskiem naukowym odbywa się poprzez: 

 - udział Prezesa w posiedzeniach zarządu Oddziału Białostockiego 

PTFarm: 8 lutego 2017r., 7 czerwca 2017r. – zebranie Sprawozdawczo-

Wyborcze Białostockiego Oddziału PTFarm., 23 października 2017r. 

 - współorganizacja konferencji naukowo-szkoleniowych:   

11stycznia 2017 r. – Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. 

19 kwietnia 2017 r. – Zasady Farmakoekonomiki. 

10 maja 2017 r. – Co nas uzależnia? 

7 czerwca 2017 r. – Kardiologia w praktyce farmaceuty. 

- udział Prezesa w zebraniach Rady programowej przy Wydziale 

Farmaceutycznym UMB: 24 maja 2017r., 26 czerwca 2017r., 9 listopada 2017r. 

- spotkanie w dniu 20 lutego 2017r., członków Prezydium ORA z 

władzami Wydziału Farmaceutycznego UMB oraz Inspekcja Farmaceutyczną, 

dotyczące zasad odbywania przez studentów w ramach XI semestru studiów, 

praktyki zawodowej w aptekach  
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Współpraca zewnętrzna Izby: 

- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego poprzez kontakt 

osobisty lub korespondencyjny i dotyczyła opiniowania projektów uchwał Rad 

Powiatów  w zakresie zapewnienia dostępności do usług farmaceutycznych w dni 

wolne od pracy, niedziele i święta oraz w porze nocnej. 

- 2 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość 40-lecia powołania Wydziału 

Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku z udziałem 

Ministra Zdrowia Pana dr Konstantego Radziwiłła 

- 16 października 2017 r. odbyła się już kolejna inauguracja roku 

akademickiego 2017/2018 z udziałem Pana Premiera Jarosława Gowina 

- 9 listopada 2017 r. dokonano oficjalnego otwarcia Centrum Symulacji 

Medycznych na UMB 

- spotkania z parlamentarzystami ( Posłami i Senatorami RP ) przy 

pracach nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 

czerwca 2017 r. 

- 7 marca 2017 r. odbyło się w siedzibie naszej izby spotkanie z 

Podsekretarzem Stanu w MZ dr Krzysztofem Łandą – ówczesnym Dyrektorem 

Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. W spotkaniu uczestniczył  doradca 

MZ 

 - udział Prezesa w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. 

Regulacji Rynku Farmaceutycznego – ostatni odbył się 11 maja 2017 r. i był 

poświęcony proponowanym regulacjom w zakresie obrotu suplementami diety 

- 3 listopada 2017 r. odbyła się video-konferencja z przedstawicielami 

firmy Kamsoft poświęcona przygotowaniom do wdrożenia projektów 

informatycznych dotyczących Zintegrowanego Systemu Monitorowania 

Obrotu Produktami Leczniczymi ( ZSMOPL ) oraz tzw. „dyrektywy 

antyfałszywkowej” 

 - wystosowano pismo do firmy Kamsoft z pytaniami dotyczącymi 

wdrożenia ZSMOPL 

- 25 września 2017 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się 

uroczystość podpisania deklaracji przystąpienia OIA w Białymstoku do 

Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego – stowarzyszenia 

zrzeszającego 13 samorządów zawodów zaufania publicznego z terenu 

Podlasia (uroczystość poprzedziło 6 spotkań przedstawicieli 

samorządów w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej poświęconych 

sprawom organizacyjnym)  
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- udział Prezesa w uroczystości wręczenia farmaceutom i lekarzom 

statuetek „Anioły Medycyny i Farmacji” – 20.03.2017 r. w Filharmonii 

Narodowej w Warszawie 

 - udział w Kongresie „Farmacja 21” 19-20 września 2017 r. we 

Wrocławiu zorganizowanym przez PTFarm. poświęconym sprawom 

kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów oraz zasadom 

wykonywania zawodu 

OIA od 1994 r. wydaje biuletyn informacyjny ,, Farmacja Regionu 

Północno-Wschodniego ” w składzie redakcyjnym: 

• Mgr Zenon Wolniak – redaktor prowadzący 

• Dr Grzegorz Kucharewicz, dr Elżbieta Rutkowska, dr Michał Tomczyk,  

mgr Agnieszka Kita, mgr Dorota Bielonko, mgr Jarosław Mateuszuk. 

Od 2014 roku biuletyn jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej izby. 

Okręgowa Izba Aptekarska w minionym okresie sprawozdawczym była 

organizatorem lub współorganizatorem: 

 - 14 konferencji naukowo- szkoleniowych na punkty ,,miękkie” i ,,twarde”, 

w których udział wzięło około 1200 osób. 

(4 szkolenia zostały objęte patronatem) 

 - Podlasko-Mazurskich warsztatów szkoleniowych dla farmaceutów 

szpitalnych 

W roku 2014 USP Zdrowie przy współudziale OIA w Białymstoku 

(wyłączność na patronat) uruchomiła platformę edukacyjną ,,Stworzone dla 

farmaceuty” zawierającą szkolenia w formie video w ramach grantu 

edukacyjnego przyznanego Okręgowej Izbie Aptekarskiej.  

- w minionym okresie sprawozdawczym wraz z firmą Pfizer została 

uruchomiona kolejna platforma szkoleniowa „Akademia Dobrego Farmaceuty” 

zawierająca już cykl szkoleń interaktywnych z zakresu obsługi pacjenta i 

komunikacji interpersonalnej oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku ma ustawowy obowiązek 

prowadzenia: 

- Centralnego Rejestru Farmaceutów (CRF) – prowadzonego od 2015r. w 

wersji elektronicznej. Zawiera on podstawowe informacje o farmaceutach 

zarejestrowanych w OIA. Posiada część dostępną dla wszystkich 

zainteresowanych ( farmaceuci, WIF, NFZ)  oraz moduł dostępny dla osób 

uprawnionych (biuro OIA, Ministerstwo Zdrowia) 
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- Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) – prowadzonego od 2017r. 

w wersji elektronicznej. System jest dostępny dla farmaceutów odbywających 

specjalizację oraz kierowników specjalizacji. 

       Przypominamy o obowiązku informowania organów Izby o 

każdorazowej zmianie miejsca zatrudnienia i zamieszkania, jak również zmianie 

nazwiska, uzyskanych stopniach naukowych i specjalizacjach. W przypadku 

nieaktualnych danych w rejestrze, sprawy dotyczące konkretnego farmaceuty nie 

będą w OIA rozpatrywane, do czasu uaktualnienia rejestru. 

Dziękuję za uwagę.  

 

 

Prezes ORA w Białymstoku 

 

mgr farm. Jarosław Mateuszuk 

 

 

 

Krzysztof Styszyński 

*  *  * 

Zabierz mnie 

do pałacu 

na wrzosowiskach 

 

Czy musimy dorosnąć? 

 

Daleka droga przed nami  

pełna potknięć 

 

Supełków dla pamięci 
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Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej  

przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku  

w okresie grudzień 2016-listopad 2017. 

 

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej działa w oparciu o 

ustawę z dnia 19.04.1991 r. o Izbach Aptekarskich oraz Kodeks Etyki Aptekarza 

Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpatruje sprawy z zakresy odpowiedzialności 

zawodowej farmaceutów dotyczące postępowania sprzecznego z przepisami 

ustawy oraz sprzecznych z zasadami etyki zawodowej.  

W omawianym okresie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

działał w składzie : Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  farm. 

Katarzyna Korol-Tokarzewicz oraz Zastępca Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej  mgr farm. Katarzyna Popławska. 

 

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej wniesiono 5 zawiadomień:  

-  3  sprawy dotyczące  zakazanej reklamy aptek, za którą odpowiadają ich 

kierownicy. Wszystkie zostały skierowane z innych izb: Warmińsko-Mazurskiej, 

Wielkopolskiej, Dolnośląskiej, gdzie kierownikami są członkowie naszej izby, 

-   1 zawiadomienie od pacjenta o źle wydanym leku , 

- 1 przewinienie zawodowe polegające na  niedopełnieniu ustawowego 

obowiązku wpisu na listę członków OIA w Białymstoku. 

W omawianym okresie wszczęto 7 postępowań wyjaśniających. 

Wydano jedno postanowienie o umorzeniu wszczętego postępowania.    

 

 

       

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  Zawodowej 

przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku 

 

mgr farm. Katarzyna Korol-Tokarzewicz 
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Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Aptekarskiego 

przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku 

za okres grudzień 2016r.- listopad 2017r. 

Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności 

zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami 

etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi 

wykonywania zawodu aptekarza. Okręgowe Sądy Aptekarskie orzekają we 

wszystkich sprawach jako I instancja. Oskarżycielem w postępowaniu 

dotyczącym odpowiedzialności zawodowej jest Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej. Członkowie Sądu Aptekarskiego orzekają na podstawie dowodów 

zebranych w toku postępowania prowadzonego przed Okręgowym Rzecznikiem 

Odpowiedzialności Zawodowej. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sporządza wniosek o ukaranie i 

kieruje do Sądu Aptekarskiego. Właściwym do rozpoznania spraw w I instancji 

jest Sąd Aptekarski Okręgowej Izby Aptekarskiej, której obwiniony jest 

członkiem w chwili wszczęcia postępowania. 

Przewodniczący Sądu Aptekarskiego zapoznaje się z każdą sprawą, która 

wpłynie do sądu, każdorazowo ustala skład orzekający. Okręgowy Sąd 

Aptekarski orzeka w składzie trzyosobowym. Rozprawa przed Sądem 

Aptekarskim jest jawna. Wyłączenie jawności może nastąpić jedynie w 

przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu Karnego. 

Sąd aptekarski może orzekać poniższe kary: 

1) upomnienia, 

2) nagany, 

3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres 

od trzech miesięcy do trzech lat, 

4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza. 

Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie w I instancji przysługuje 

prawo odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Właściwym sądem do rozpatrzenia odwołania jest sąd II instancji - Naczelny Sąd 

Aptekarski. Orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Aptekarski w drugiej 

instancji, kończące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, 

są prawomocne z chwilą ogłoszenia. 

Informacji o ukaraniu udziela się organom izb aptekarskich oraz osobom i 

instytucjom posiadającym lub mogącym wykazać interes prawny w uzyskaniu 

takich informacji. Informacji o ukaraniu okręgowa rada aptekarska jest 
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obowiązana udzielić na wniosek odpowiednich władz  lub  organizacji  innego  

niż  Rzeczpospolita  Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Kary upomnienia, nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu ociągają za 

sobą utratę prawa wybieralności do organów izb aptekarskich do czasu usunięcia 

z rejestru wzmianki o ukaraniu. 

Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu farmaceuty powoduje skreślenie 

z listy członków okręgowej izby aptekarskiej bez prawa ubiegania się o ponowne 

uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez okres dziesięciu lat od daty 

uprawomocnienia się orzeczenia o karze pozbawienia prawa wykonywania 

zawodu. 

W razie prawomocnego ukarania karą zawieszenia lub pozbawienia prawa 

wykonywania zawodu aptekarza, stosunek pracy aptekarza wygasa z mocy 

prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z 

rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

Okręgowy sąd aptekarski, za pisemną zgodą stron, może rozpatrywać - jako sąd 

polubowny - spory między aptekarzami oraz między aptekarzami a innymi 

pracownikami służby zdrowia, a także między aptekarzami a innymi osobami lub 

instytucjami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu aptekarza. 

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sądu Aptekarskiego nie 

zostały sformułowane i nie wpłynęły wnioski Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej o ukaranie aptekarza, w związku z powyższym 

nie były prowadzone rozprawy w tym zakresie. 

Okręgowy sąd Aptekarski nie występował także jako sąd polubowny z powodu 

braku spraw. 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego uczestniczył w 

posiedzeniach Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku oraz w 

zorganizowanym przez Naczelny Sąd Aptekarski szkoleniu w zakresie 

przygotowania, oraz prowadzenia rozprawy przed sądem aptekarskim. 

 

 

Przewodnicząca 

Okręgowego Sądu Aptekarskiego 

Przy OIA w Białymstoku 

 

mgr farm. Ewa Wińska-Jeleniewska 
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Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 

Mgr farm.  Jarosław Mateuszuk 

 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 

na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

 
16 października 2017 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra 

Węgierki odbyła się jak co roku uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 

2017/2018 dla społeczności uniwersyteckiej UMB z udziałem zaproszonych 

gości, w tym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Jarosława Gowina. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 

Parlamentu RP, władz wojewódzkich i miejskich, samorządów zawodowych, 

uczelni województwa podlaskiego oraz Litwy i Białorusi.  

Fot. Uczestnicy uroczystości inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na UMB. 
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Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor prof. dr hab. Adam 

Krętowski, w którym wymienił ubiegłoroczne osiągnięcia, nagrody i granty 

naukowe przyznane nauczycielom akademickim oraz wyzwania stojące przed 

społecznością akademicką w rozpoczynającym się roku akademickim. Rektor 

określił je mottem ,,Per aspera ad astra” - ,,Przez trudy do gwiazd”.  

Minister Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu przedstawił założenia 

nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zwanej Konstytucją dla Nauki, podkreślił 

znaczenie 

zasady 

autonomi 

uczelni 

wyższych 

oraz 

zaakcento

wał 

bardzo 

dobrą 

pozycję 

Uniwersy

-tetu 

Medyczn

ego w  

Fot. Minister Jarosław Gowin podczas przemówienia.             Białymstoku wśród 

polskich ośrodków uniwersyteckich. Po wystąpieniach okolicznościowych 

zaproszonych gości wręczono nagrody wyróżnionym pracownikom naukowym 

UMB. Medal za zasługi w promowaniu uczelni z rąk JM Rektora otrzymał dr 

Włodzimierz Łopaczyński – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UMB w 

Ameryce Północnej. Następnie poszczególni Dziekani Wydziału Lekarskiego z 

Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk 

o Zdrowiu dokonali immatrykulacji przedstawicieli studentów I roku naszej 

uczelni.  

Wykład inauguracyjny pt. ,,Nauki o zdrowiu – interdyscyplinarne 

aspekty kształcenia i prowadzenia badań” wygłosił prof. dr hab. Sławomir 

Terlikowski - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił i wykonał Chór Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku. 
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Dr hab. Wojciech Miltyk z UMB - przewodniczącym 

Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych 

Uczelni Medycznych. 

 

Dr hab. Wojciech Miltyk z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku został 

przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni 

Medycznych. 

Wiceprzewodni

czącym - prof. 

dr hab. Michał 

Markuszewski 

(Gdański 

Uniwersytet 

Medyczny). 

 

Konwent 

tworzony jest 

w strukturach 

Konferencji 

Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym celem działania 

KDWFUM jest wypracowywanie wspólnego stanowiska Dziekanów 

i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed 

i podyplomowym w zakresie kierunków prowadzonych na Wydziałach 

Farmaceutycznych we współpracy z  KRAUM. 

Dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk jest absolwentem Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku (1995 r.). W 2000 

roku uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale 

Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej.  

We wrześniu 2012 roku Rada Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku nadała mu stopień doktora habilitowanego 

nauk farmaceutycznych.  

Od 2012 roku jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Analizy Leków 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Polskiego 

Towarzystwa Biochemicznego. Aktualnie jest prezesem Zarządu Oddziału 

Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Od 2016 roku 
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pełni funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej. W 2017 roku został wybrany 

na przewodniczącego Konferencji Dziekanów Wydziałów 

Farmaceutycznych. 

 

Więcej: https://www.umb.edu.pl/ 

 

 

 

 

 

Krzysztof Styszyński 

*  *  * 

Dusza  

moja łąka 

 rozkwita na nowo 

tańczą ptaki 

motyle śpiewają 

serce skacze 

 

kocham  

z nadzieją 

prawdziwym towarzyszem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umb.edu.pl/
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Mgr farm. Jarosław Mateuszuk 

 
Uroczystość otwarcia Centrum Symulacji Medycznych  

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

  
6 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Symulacji 

Medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.  

Na uroczystość przybyli: JM Rektor UM w Lublinie, przedstawiciele 

władz wojewódzkich i miejskich, Ministerstwa Zdrowia, wykonawcy inwestycji 

oraz społeczność akademicka UMB.  W swoim wystąpieniu,  w Auli 

Wykładowej Wydziału Nauk o Zdrowiu, JM Rektor prof. dr hab. Adam 

Krętowski, a potem Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Adrian Chabowski 

przedstawili w skrócie kilkunastomiesięczną historię budowy obiektu oraz 

podziękowali osobom zaangażowanym w projekt realizacji Centrum Symulacji 

Medycznych począwszy od momentu powstania pomysłu budowy CSM, aż po 

etap wyposażenia i kompletowania kadry dydaktycznej oraz osób 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie tego nowoczesnego obiektu dydaktyczno-

szkoleniowego. 

Fot. Uroczyste przecięcie wstęgi przed Centrum Symulacji Medycznych. 
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Następnie uczestnicy przeszli do wybudowanego obok budynku 

Centrum Symulacji Medycznych, gdzie symbolicznego przecięcia wstęgi 

dokonali: JM Rektor – prof. dr hab. Adam Krętowski, Prorektor ds. Studenckich i 

jednocześnie kierownik projektu – prof. dr hab. Adrian Chabowski, prof. dr hab. 

Włodzimierz Łuczyński, dr hab. Anna Kierklo oraz dr hab. Marzena 

Wojewódzka-Żelezniakowicz. Po tej ceremonii zaproszeni goście przeszli do 

budynku CSM w celu zwiedzenia obiektu. Wszyscy chętni mogli zapoznać się ze 

specjalistycznymi pracowniami do złudzenia przypominającymi sale szpitalne, 

pracownie, poradnie i laboratoria. Zostały one wyposażone w wysokiej klasy 

specjalistyczny sprzęt, często posiadający informatyczne oprogramowanie 

zapewniające możliwość symulacji prawdziwych zdarzeń medycznych m.in. 

epizodów sercowo-naczyniowych (zawał mięśnia sercowego z utratą lub bez 

utraty przytomności, zaburzenia rytmu serca), krwotoków zewnętrznych i 

wewnętrznych, epizodów duszności, zadławienia, wstrząsu itp. Do nauki 

procedur medycznych służą fantomy tzw. niskiej i wysokiej wierności. Są to 

urządzenia przypominające pacjenta, które ,, prezentują” funkcje obserwowane u 

chorego człowieka tzn. oddech, puls, bicie serca, kaszel, zasinienie powłok 

skórnych, pocenie się skóry, zmianę temperatury ciała itp. Na tych mniej lub 

bardziej skomplikowanych urządzeniach można nauczyć się typowych procedur  
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medycznych, mniej lub bardziej zaawansowanych takich jak: osłuchiwanie, 

pomiary tętna, mierzenie ciśnienia krwi, wykonywanie iniekcji; tych ratujących 

życie tzn. masażu serca, defibrylacji, kardiowersji, intubacji lub wspomagania 

oddechu oraz specjalistycznych jak odbieranie porodu, reanimacja noworodka 

oraz w stomatologii – wypełnianie ubytków w zębach, podawanie znieczuleń, 

wykonywanie procedur przy użyciu mikroskopu endodontycznego oraz 

wykonywanie uzupełnień protetycznych w laboratorium dentystycznym. 

Niektóre czynności wykonywane przez studentów są obserwowane 

przez prowadzącego asystenta poprzez tzw. lustro weneckie, a wszystkie 

procedury są oceniane poprzez rejestrację ich parametrów na nośnikach 

elektronicznych jak również w formie zapisu video – umożliwia to odtworzenie 

procedury i analizę prawidłowości jej wykonania. Większość pracowni jest 

interdyscyplinarna, co umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych dla 

studentów różnych kierunków. W budynku znajdują się sale operacyjne, 

zabiegowe, SOR, intensywnej terapii, porodowe, symulator karetki, pracownie 

laboratoryjne i komputerowe oraz egzaminacyjne OSCE (Objective Structured 

Clinical Examination – Obiektywny Strukturalizowany Egzamin Kliniczny 

służący do oceny nabytych w trakcie kształcenia w warunkach symulacji 

laboratoryjnej umiejętności praktycznych). W CSM od października ub.r. 

odbywają się zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz trwają szkolenia kadry 

dydaktycznej. Centrum powstało w ramach projektu „Wdrożenie programu 

rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum 

Symulacji Medycznych”. 

 Koszt przedsięwzięcia to ok. 30 mln zł (ok. 8 mln budowa obiektu, ok. 

22 mln zł wyposażenie). Projekt został zrealizowany w rekordowo krótkim czasie 

tj. ok 15 miesięcy . 

 

Więcej: https://www.umb.edu.pl/       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umb.edu.pl/
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Z Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

 

70-lecie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

30 listopada br. Polskie Towarzystwo 

Farmaceutyczne obchodziło jubileusz 70-lecia 

działalności. Podsumowania wypadają dla działaczy 

towarzystwa bardzo pozytywnie – stworzyli 

podstawy pracy organizacyjnej, zadbali o korzenie, 

ale przede wszystkim o wysoki poziom kształcenia 

akademickiego i ścisły związek nauki z przemysłem 

farmaceutycznym. 

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Pan Prof. dr hab. Janusz 

Pluta przedstawił historię zrzeszenia farmaceutów, jego misję, wskazał główne 

kierunki rozwoju oraz wyzwania jakie niesie przyszłość. 

W obchodach 70-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

uczestniczyli również zaproszenie goście, wśród których byli: przedstawiciele 

Urzędu Regulacji Produktów Leczniczych, Ministerstwa Zdrowia, Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego  oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

Prezes NIA Pani mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska  mówiła o 

współpracy obu organizacji dla dobra zawodu farmaceuty i aptekarza. 

Podkreśliła, że Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w środowisku 

farmaceutycznym jest kojarzone z tradycją, dużą wiedzą, która determinowała 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych farmaceutów pracujących w aptekach i 

innych działach służby zdrowia.  

Uroczystość ta była również okazją do wyróżnienia zasłużonych działaczy 

Towarzystw. Z naszego oddziału medal im. Ignacego Łukasiewicza otrzymał dr 

hab. Michał Tomczyk. 

Red. 
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Dr hab. Michał Tomczyk 

 

Dr hab.   Michał Tomczyk 

urodził się 7 października 1971 r. w 

Białymstoku.  

W 1990 roku ukończył VI Liceum 

Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta 

Augusta w Białymstoku i w tym samym 

roku rozpoczął studia farmaceutyczne na 

Wydziale Farmaceutycznym Akademii 

Medycznej w Białymstoku.  

Dyplom magistra farmacji otrzymał 

w 1995 roku. Już podczas V roku studiów 

został zatrudniony, jako asystent stażysta 

w Zakładzie Farmakognozji Akademii 

Medycznej w Białymstoku, w którym 

pracuje do chwili obecnej na stanowisku adiunkta, pełniąc obecnie obowiązki 

kierownika Zakładu.  

Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w 2002 roku na podstawie, 

obronionej z wyróżnieniem, rozprawy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem dr 

hab. Jana Gudeja na temat „Badania fitochemiczne ziela Ficaria verna HUDS.” 

nadany uchwałą Rady Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w 

Łodzi.  

W tym samym roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z farmacji 

aptecznej.  

W latach 1995-2007 pracował dodatkowo na stanowisku asystenta w aptece 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.  

W styczniu 2015 roku na podstawie oceny dorobku naukowo-badawczego i 

dydaktycznego, a także przedstawionego osiągnięcia naukowego nt 

„Charakterystyka związków polifenolowych w wybranych roślinach z rodzaju 

Potentilla sensu lato i ich właściwości przeciw-próchniczych” uzyskał stopień 

doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w specjalności farmakognozja.  

 W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z 

zakresu Farmakognozji, wykłady i seminaria z przedmiotu Leki pochodzenia 

naturalnego oraz zajęcia fakultatywne z zakresu badań leczniczych surowców 

roślinnych. Był promotorem szeregu prac magisterskich zrealizowanych zarówno 

na kierunku farmacja jak i kosmetologia. Od 2016 roku pełni funkcję 
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Prodziekana do spraw Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej UMB.  

 Działalność naukowo-badawcza dr hab. Michała Tomczyka dotyczy w 

głównej mierze badań nad roślinnymi surowcami leczniczymi w tym oceny ich 

składu chemicznego oraz aktywności biologicznej. Jego dorobek naukowy 

obejmuje ponad 100 prac z zakresu badań nad roślinami leczniczymi oraz 

substancjami pochodzenia naturalnego o potencjalnej aktywności 

farmakologicznej. Prezentował szereg doniesień naukowych na prestiżowych 

tematycznych konferencjach i kongresach w kraju i za granicą. 

Za działalność naukową był wielokrotnie nagradzany naukowymi 

nagrodami Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  

Jest członkiem szeregu towarzystw naukowym, w tym Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego, The Phytochemistry Society of Europe (UK) 

oraz The Society for Medicinal Plant and Natural Products Research GA 

(Niemcy).  

Wyrazem uznania dla osiągnięć dr hab. Michała Tomczyka jest fakt 

pełnienia funkcji edytora w zagranicznym czasopiśmie Evidence-Based 

Complementary and Alternative Medicine.  

Dr hab. Michał Tomczyk uczestniczy czynnie w pracach Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 2007 – 2013 pełnił funkcję sekretarza 

Oddziału Białostockiego PTFarm, a od 2013 roku do chwili obecnej pełni 

funkcję wiceprezesa oddziału.  

Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Acta Poloniae Pharmaceutica. 

Jest również członkiem Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Z inicjatywy dr Stefana 

Rostafińskiego prowadzi w biuletynie dział „Ogród roślin leczniczych”, w 

którym zamieszcza doniesienia popularno – naukowe w zakresie roślin 

leczniczych.  

W uznaniu zasług dla farmacji został odznaczony medalami: im. prof. 

Bronisława Koskowskiego i medalem im. Ignacego Łukasiewicza. 

Jest żonaty, żona Monika, dr nauk farmaceutycznych pracuje w Zakładzie 

Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na stanowisku 

adiunkta. Państwo Tomczyk. Mają dwójkę dzieci: córkę Gabrielę i syna 

Tomasza. 
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Mgr farm. Jarosław Mateuszuk 

 

Kongres PTFarm ,,FARMACJA 21”; Wrocław 20-21.10.2017r. 

 

 W dniach 20-21 października 2017 r. w nowej siedzibie Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu odbyła się 3 edycja kongresu PTFarm ,, Farmacja 21 ‘’ pod 

hasłem przewodnim ,, Nowe wyzwania ‘’. W kongresie wzięli udział farmaceuci 

pracujący w aptekach, hurtowniach, przemyśle farmaceutycznym, na uczelniach 

medycznych; przedstawiciele PTFarm i samorządu aptekarskiego, lekarskiego, 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i Wojewódzkich Inspektoratów 

Farmaceutycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, 

studenci farmacji (w tym  ,, Młoda Farmacja ‘’ Białystok ). Program kongresu 

był zróżnicowany, i tak wykłady dotyczące nowości w farmacji i farmakoterapii 

były przeplatane sesjami i panelami dyskusyjnymi poświęconymi kształceniu 

przed- i podyplomowemu oraz współpracy na linii lekarz-farmaceuta pracujący w 

aptece ogólnodostępnej i szpitalnej. Dyskusja i czasami przeciwstawne 

stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych i farmaceutów wzbudzały 

wśród uczestników kongresu wiele emocji. Wykłady, głównie przedstawicieli 

firm ( Bionorica, Gedeon Richter, Hasco-Lek, Olimp Labs, Pfizer, Thea Polska ), 

a także pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziałów Farmaceutycznych 

Uniwersytetów Medycznych z Bydgoszczy, Gdańska, Poznania, Wrocławia 

cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników kongresu. Z produktami firm 

można było zapoznać się przy licznych stoiskach wystawowych. 
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 Pierwsza sesja dyskusyjna dotyczyła roli apteki w zmieniającym się 

systemie ochrony zdrowia, sesji przewodniczył dr n. farm. Artur Owczarek z UM 

z Wrocławia. Drugą sesję ,, okrągłego stołu ‘’ na temat ustawy o zawodzie 

farmaceuty poprowadziła dr hab. n. farm. i mgr prawa Agnieszka Zimmermann z 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obydwie sesje wywołały burzliwą 

dyskusję uczestników kongresu, Prezentowano stanowiska znane z poprzednich 

spotkań i kongresów, które jak dotychczas nie doprowadziły do konkretnych 

rozwiązań mających na celu wprowadzenie opieki farmaceutycznej i uchwalenie 

ustawy o zawodzie. W sesji popołudniowej, którą poprowadziła prof. dr hab. 

Anna Wiela-Hojeńska – Przewodnicząca Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i 

Terapii, omawiano problemy w szeroko rozumianym obszarze współpracy 

personelu medycznego ( lekarz/pielęgniarka/terapeuta ) z farmaceutą szpitalnym.  

Drugi dzień obrad pod przewodnictwem dr hab. n. farm. Bożeny 

Karolewicz z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu rozpoczął się od prezentacji i omówienia prac plakatowych, których 

autorami byli młodzi naukowcy i doktoranci z poszczególnych Wydziałów 

Farmaceutycznych. W dalszej kolejności odbyła się sesja wykładowa PTFarm. i 

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego pod wspólnym przewodnictwem 

prof. dr hab. n. farm. Małgorzaty Sznitowskiej – Kierownika Zakładu farmacji 

Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. n. med. Rafała 

Białynickiego-Biruli z Kliniki Dermatologii UM we Wrocławiu. Wykłady 

dotyczyły receptury aptecznej dotyczącej wykonywania leków 

dermatologicznych na skórę i błony śluzowe oraz leków okulistycznych. Pani 

prof. Małgorzata Sznitowska przedstawiła zagadnienia Dobrej Praktyki 

Receptury Aptecznej w ujęciu farmakopealnym – wywołało to ożywioną 

dyskusję nad przedstawionymi propozycjami nowych wymagań co do 

wykonywania leków robionych w aptece. Ostatni panel dyskusyjny dotyczący 

szkolenia podyplomowego farmaceutów pod przewodnictwem Prezesa PTFarm 

prof. dr hab. n. farm. Janusza Pluty poświęcony był specjalizacjom i szkoleniom 

ciągłym, w trakcie którego Prezes NRA mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska 

przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród farmaceutów dotyczącej 

oczekiwań w obszarze szkoleń ciągłych ( punktowanych ). 

 

 Prof. Pluta ponownie na czele Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego 

Prof. dr hab. Janusz Pluta, 18.12.2017 r. podczas Walnego Zgromadzenia 

Delegatów został wybrany na kolejną kadencję (2018-2022) w roli Prezesa 

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 
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Dział Naukowy 

 

Zebrania naukowo-szkoleniowe w IV – tym kwartale 2017r. 

 

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku  była współorganizatorem 

następujących szkoleń: 

 

7 października 2017r. 

Konferencja naukowa „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta” 

połączona kursem” Nutroceutyki, suplementy, witaminy. Cześć II” 

22 października 2017r. 

Konferencja naukowo-szkoleniowa: „Zmikronizowana diosmina jako 

standard leczenia przewlekłej niewydolności żylnej”; „Rola leczenia 

objawowego w schorzeniach gardła i górnych dróg oddechowych” połączona 

z kursem „Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości” 

 

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku wraz Oddziałem Białostockim 

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zorganizowali następujące szkolenia: 

 

22 listopada 2017r. 

Wykład pt.: „Jak zostać dawcą krwi i szpiku? Podstawy krwiodawstwa i 

krwiolecznictwa” wygłosił dr Dariusz Średziński z Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 

 

14 grudnia 2017r. 

wykład pt.: „Cud i jego rozpoznanie. Zarys problematyki” wygłosił ksiądz 

biskup dr hab. Henryk Ciereszko, wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego 

Seminarium Duchownego w Białymstoku. 
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VARIA 

 

Elżbieta Rutkowska 

Zakład Farmacji Stosowanej 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

Irena Kałłaur (1931-2016) – zwykła-niezwykła białostocka farmaceutka 

 

24 grudnia 2016 r. odeszła mgr farm. 

Irena Kałłaur, która należała do niezwykłych osób, 

związanych z farmacją na Białostocczyźnie. 

Smutkiem napełniła ta wiadomość osoby, które Ją 

znały i z którymi pracowała dla dobra farmacji.  

 Janusz Korczak w Modlitwie wychowawcy 

napisał: „Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale 

najpiękniejszą”. Do tych słów nawiązała Pani mgr 

Irena Kałłaur w wystąpieniu pt. Moje spotkania z 

Farmacją podczas Jubileuszu swoich 80 urodzin, 

odnosząc się do swojej drogi zawodowej [1]. Jej 

życie, praca, pasje, zainteresowania i życzliwość 

mogą być inspirujące.  

 

Fot. 1. Mgr farm. Irena Kałłaur prezentująca referat „Moje spotkania  

z Farmacją” (w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego  

w Warszawie, 26 października 2011 r.) 

 

Irena Kałłaur z domu Pasiuk urodziła się 25 lipca 1931 r. w Podleńcach 

(obecnie województwo podlaskie). W 1951 r. ukończyła Żeńskie Liceum 

Ogólnokształcące im. Zygmunta Augusta w Białymstoku, uzyskując świadectwo 

dojrzałości. W tym też roku podjęła studia na Wydziale Farmaceutycznym 

Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończyła je z dyplomem summa cum laude w 

1955 r.  

Pracę zawodową rozpoczęła z nakazu w aptece w Pyskowicach (obecnie 

w województwie śląskim w powiecie gliwickim) w 1955 r. Na swoją prośbę 

została wkrótce przeniesiona na Białostocczyznę i najpierw podjęła pracę w 

aptece w Supraślu, a następnie w Białymstoku. W latach 1958-1991 pełniła 

funkcję kierownika Apteki Społecznej nr 4 (w późniejszym czasie apteka była 
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oznaczona numerem 05-004) przy ul. Wesołej 18 w Białymstoku. Po przejściu na 

emeryturę kontynuowała pracę w aptekach, m.in. w aptece Aqua Vitae mgr farm. 

Alicji Dąbrowskiej-Sajewskiej, do której, nawet po zakończeniu pracy 

zawodowej lubiła przychodzić. Była specjalistą II stopnia w zakresie farmacji 

aptecznej. Wielokrotnie pełniła funkcję kierownika specjalizacji z farmacji 

aptecznej. 

Pracę w aptece łączyła z pracą dydaktyczną, prowadząc zajęcia z 

farmakologii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 

w Białymstoku. Była również wielokrotnie opiekunem studentów kierunku 

farmacja podczas ich praktyk wakacyjnych. Kształciła także słuchaczy Wydziału 

Techniki Farmaceutycznej Medycznego Studium Zawodowego w Białymstoku 

[2]. 

Wielkie zamiłowanie Ireny Kałłaur do historii farmacji wyraziło się 

poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw. Związane były one w dużej 

mierze z jej działalnością w Białostockim Oddziale Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego (PTFarm). W Białymstoku Oddział Towarzystwa powstał w 

1955 r. z inicjatywy pracowników Białostockiego Przedsiębiorstwa Aptek. Od 

1982 do 2004 r. Irena Kałłaur była członkiem Zarządu Białostockiego Oddziału 

PTFarm, a w latach 1989-1992 oraz 1998-2001 jego wiceprzewodniczącą 

(wiceprezesem). Przez wiele lat bardzo starannie i z dużym wyczuciem 

estetycznym redagowała kronikę Oddziału. 

W 1956 r. w Warszawie w siedzibie PTFarm powstała Sekcja Historii 

Farmacji PTFarm, natomiast w 1964 r. na VII Naukowym Zjeździe PTFarm w 

Krakowie powołano Zespół Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Spośród 

farmaceutów białostockich do Zespołu należały dwie bardzo zaangażowane w tę 

dziedzinę osoby: Irena Kałłaur i dr n. farm. Stefan Rostafiński (1929-2014). 

Poświęcili oni wiele czasu i energii współpracując ze sobą, zachowując tradycje 

aptekarskie i wnosząc duży wkład w historię farmacji. 

Sekcja Historii Farmacji Białostockiego Oddziału PTFarm została 

założona w 1967 r., a Irena Kałłaur była bardzo aktywnie zaangażowana w jej 

działalność. Od 1970 do 1973 r. pełniła funkcję jej sekretarza, następnie 

wiceprzewodniczącej (w latach 1973-1976), a od 1976 r. – przewodniczącej. 

Na początku lat siedemdziesiątych XX w., w odpowiedzi na opracowaną 

przez Sekcję ankietę, z aptek dawnych województw: białostockiego, 

łomżyńskiego i suwalskiego przekazano Białostockiemu Oddziałowi PTFarm 

różnorodne materiały historyczne. Zgromadzono je początkowo w aptece 

Wojewódzkiego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, a zajmował 
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się nimi ówczesny przewodniczący Sekcji – mgr farm. Andrzej Nurzyński (1928-

1998). 

Zbiory związane z historią aptekarstwa wkrótce przeniesiono do jednego 

z pomieszczeń Apteki Społecznej nr 4 przy ul. Wesołej 18, którą kierowała Irena 

Kałłaur. Miejsce to nazwano Izbą Pamięci. Irena Kałłaur gromadziła w niej 

pamiątki kultury materialnej, pochodzące z dawnych aptek regionu północno-

wschodniej Polski, ocalając wiele z nich przed zniszczeniem. Aktywny udział w 

pracach prowadzonych przez białostocką Sekcję Historii Farmacji, od początku 

jej istnienia, brał Stefan Rostafiński. 

W latach siedemdziesiątych członkowie Sekcji nawiązali współpracę z 

mgr Ewą Cywińską i mgr Ewą Wroczyńską z Muzeum w Tykocinie, w którym 

znajdują się zbiory związane z dawnymi aptekami. Współpraca zaowocowała 

organizacją wystaw czasowych. Pierwsza z nich nosiła tytuł Wśród pamiątek po 

prowizorach farmacji i została otwarta 17 lipca 1983 r. w Muzeum w Tykocinie. 

Była ona również prezentowana w Muzeum Okręgowym w Łomży (1983-1984) i 

Muzeum Ziemi Mrągowskiej (1985 r.). Następną wystawę czasową otwarto 30 

czerwca 2002 r. w salach Domu Talmudycznego Muzeum w Tykocinie. Była to 

ekspozycja pt. Dawne laboratorium apteczne [3]. Wieloletnia współpraca i 

przyjaźń Ireny Kałłaur i Ewy Wroczyńskiej przyczyniły się do zachowania i 

popularyzacji zabytków dawnego aptekarstwa oraz powstania opracowań 

naukowych związanych z muzealnictwem farmaceutycznym [4].  

W 1991 r. Izba Pamięci przestała istnieć z powodu rezygnacji PZF 

Cefarm z części pomieszczeń apteki. Zbiory zdeponowano w magazynach 

Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1995 r. zbiory historyczne 

Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zostały 

oficjalnie użyczone Akademii Medycznej w Białymstoku, a mgr Irena Kałłaur 

nadal ofiarnie zajmowała się kolekcją muzealną. Nie trudno sobie wyobrazić jak 

dużo pracy trzeba było wykonać, aby stworzyć ekspozycję muzealną w nowym 

miejscu, biorąc pod uwagę, że w zbiorach znajdowały się dawne meble apteczne, 

naczynia, różnorodne utensylia, aparatura z laboratoriów aptecznych, leki 

produkowane w Polsce w okresie międzywojennym oraz książki, czasopisma i 

archiwalia [5].  

Na uczelni powołano Pracownię Historii Medycyny i Farmacji, a jej 

otwarcia 10 czerwca 1995 r. w budynku Collegium Pedagogicum (obecnie 

Collegium Primum) dokonali prof. Jan Górski – Rektor AMB oraz mgr farm. 

Irena Kałłaur [6]. Członkowie Białostockiego Oddziału PTFarm wykonali 

społecznie prace przygotowawcze do otwarcia Pracowni. Istotny wkład w 
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powstanie Pracowni wniosła prof. dr hab. Maria Borawska – ówczesna 

Wiceprezes Białostockiego Oddziału PTFarm. Po raz kolejny zbiory musiały 

zostać przeniesione w inne miejsce w roku 2002. Tym razem nową ekspozycję 

utworzono w pomieszczeniu prawego skrzydła Pałacu Branickich. W pracach 

związanych z tworzeniem nowej wystawy Tajemnice dawnych aptek, otwartej 15 

grudnia 2003 r., z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła Irena Kałłaur wraz z 

innymi farmaceutami Białegostoku, a szczególnie w prace włączyły się mgr 

farm. Irena Adamowicz i mgr farm. Helena Bujwid. Cennych wskazówek 

odnośnie do organizacji ekspozycji udzielili Andrzej Lechowski – Dyrektor 

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Ewa Wroczyńska [7]. Irena Kałłaur 

ceniła sobie również współpracę z prof. dr. hab. Jerzym Pałką – Prezesem 

Białostockiego Oddziału PTFarm i Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z 

Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Zainteresowana wieloma aspektami historii farmacji białostocka 

farmaceutka wielokrotnie czynnie uczestniczyła w Sympozjach Historii Farmacji 

PTFarm, a także w sesjach dotyczących historii farmacji podczas Zjazdów 

PTFarm. W 1993 r. wzięła udział w organizacji III Sympozjum Historii Farmacji 

w Supraślu (10-13 czerwca 1993 r.). Jan Majewski odnotował: „Sympozjum w 

Supraślu stanowiło przełom w dotychczasowej koncepcji organizowania 

sympozjów historycznych. Stało się wzorcowym dla następnych, które odbywały 

się odtąd co roku. Wprowadzono Varia, które miały umożliwić historykom 

farmacji, zajmującym się różnorodną tematyką badawczą prezentację wyników 

swoich badań” [8]. 

Irena Kałłaur zaangażowała się także w działalność samorządu 

aptekarskiego – Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Była członkiem 

Rady (1991-1995) oraz Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej (1995-

2003), a następnie pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej (2003-2007). Ponadto od momentu powstania pisma „Farmacja 

Regionu Północno-Wschodniego, wydawanego jako Biuletyn Informacyjny 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku”, tzn. od 1994 r., była członkiem 

jego komitetu reakcyjnego. Na łamach biuletynu ukazało się wiele prac autorstwa 

białostockiej farmaceutki, poświęconych m.in. historii samorządu aptekarskiego. 

I. Kałłaur była redaktorem prowadzącym specjalnego numeru biuletynu, 

wydanego w 2005 r., który ukazał się z okazji 60-lecia założenia Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Białymstoku. 

Publikacje autorstwa wyróżniającej się białostockiej farmaceutki o 

tematyce związanej z historią farmacji ukazały się na łamach „Farmacji 
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Polskiej”, w biuletynach izb aptekarskich, a szczególnie w piśmie „Farmacja 

Pomorza Środkowego. Biuletyn Informacyjny Środkowopomorskiej Okręgowej 

Izby Aptekarskiej w Koszalinie”, którego redaktorem jest dr n. farm. Jadwiga 

Brzezińska, z którą przez wiele lat przyjaźniła się Irena Kałłaur oraz w 

pamiętnikach wydawanych po sympozjach historii farmacji [9]. W recenzji 

książki Służba Zdrowia Białostocczyzny w II wojnie światowej, do której Irena 

Kałłaur napisała rozdział [10], zaznaczono: „Mało znaną kartę dziejów ruchu 

oporu, mianowicie udział farmaceutów Białostocczyzny w tym ruchu, prezentuje 

I. Kałłaur w szkicu: «Farmacja Ziemi Białostockiej w II wojnie światowej», 

napisanym nie tylko z dużą erudycją, ale także pięknym językiem” [11]. 

Opracowała również listę farmaceutów – oficerów Wojska Polskiego – 

poległych, straconych i zmarłych w czasie II wojny światowej.  

Szczególne miejsce w jej dorobku zajmują opracowania odnoszące się 

do tematyki Chrystusa jako aptekarza w malarstwie [12]. Szczególnie 

zainteresował ją obraz olejny Christus als alternativer Apotheker Barbary 

Hedderich-Nagel z 1999 r. 

W nawiązaniu do zainteresowań białostockiej farmaceutki dr Krzysztof 

Kmieć (1950-2011), znany krakowski farmaceuta i twórca artystycznych 

informacji o właścicielach książek, wykonał dla niej dwa ekslibrysy. Jeden z nich 

przedstawia śś. Kosmę i Damiana, a drugi – w środku głowę Chrystusa w aureoli, 

a wokół – na czterech częściach krzyża – repozytorium apteczne z naczyniami i 

utensyliami. Oba były powodem jej satysfakcji. 

Irena Kałłaur chętnie podróżowała i fotografowała. Szukając śladów 

historii farmacji zwiedziła wiele muzeów zawierających zbiory farmaceutyczne 

m.in. w Izraelu, USA, na Węgrzech i w Austrii. 

Za pracę zawodową, aktywność społeczną i działalność w zakresie 

historii farmacji Irena Kałłaur uhonorowana została wieloma odznaczeniami i 

wyróżnieniami, w tym odznaką De Pharmacia Bene Meritis im. Ignacego 

Łukasiewicza w 1986 r. Za prace podejmowane na rzecz samorządu 

aptekarskiego Naczelna Izba Aptekarska uhonorowała ją medalem im. Prof. 

Bronisława Koskowskiego w 2004 r. oraz tytułem Strażnika Wielkiej Pieczęci 

Aptekarstwa Polskiego w 2010 r. 

W dniu 26 października 2011 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego przy ul. Długiej 16 w Warszawie odbył się uroczysty 

jubileusz mgr farm. Ireny Kałłaur, podczas którego zaprezentowała referat pt. 

Moje spotkania z Farmacją [13]. Przedstawiła w nim swoją drogę zawodową i 
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pracę w zakresie historii farmacji. Część swojej prezentacji poświęciła także 

zabytkom aptekarskim w Jerozolimie [14]. 

Mgr farm. Irena Kałłaur umiejętnie łączyła pracę zawodową z pasją 

historyczną, działalnością społeczną i organizacyjną. Swoją postawą świadczyła 

o tym, że farmacja to ciekawy i piękny zawód, a jego historia jest różnorodna i 

może pomóc w rozumieniu teraźniejszości. Chętnie dzieliła się swoim 

doświadczeniem zawodowym z młodszymi farmaceutami. Irena Kałłaur była 

człowiekiem wyjątkowym. Cechowała ją niezwykła pracowitość, rozległa wiedza 

fachowa, a także pogoda ducha i przyjazne usposobienie do ludzi. 

Pani mgr Irena Kałłaur odeszła na wieczny dyżur..., ale pozostanie w 

swoich pracach i życzliwiej pamięci osób, które ją znały. 30 grudnia 2016 r., w 

ostatnim pożegnaniu na Cmentarzu Wszystkich Świętych w Białymstoku, 

Rodzinie śp. Ireny Kałłaur towarzyszyli Jej przyjaciele, znajomi, dawni 

uczniowie, przedstawiciele Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, 

Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 

Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku oraz 

pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

 

 

Piśmiennictwo 

 

1. I. Kałłaur, Moje spotkania z Farmacją, „Farmacja Regionu Północno-

Wschodniego. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej” 2011, nr 

4, s. 49. 

2. Życiorys Ireny Kałłaur został przedstawiony m.in. w: „Farmacja Regionu 

Północno-Wschodniego. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby 

Aptekarskiej” 1996, numer specjalny, s. 93-94 (w części poświęconej 

członkom Białostockiego Oddziału PTFarm, odznaczonym medalem im. 

Ignacego Łukasiewicza). 

3. E. Rutkowska, I. Kałłaur, E. Wroczyńska, Wystawy czasowe i stałe zbiorów 

farmaceutycznych Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego i Muzeum w Tykocinie w latach 1983-2003, [w:] 

Pamiętnik XII Sympozjum Historii Farmacji. Niedzica 2003, pod red. I. 

Dymarczyk i K. Kmiecia, Kraków 2003, s. 184-189. 

4. I. Kałłaur, Mgr Ewa Wroczyńska dyrektor Muzeum w Tykocinie – Oddziału 

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, przyjaciel farmacji białostockiej, 
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„Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Biuletyn Informacyjny 

Okręgowej Izby Aptekarskiej” 2006, nr 3, s. 36-38. 

5. Taż, Działalność Sekcji Historii Farmacji Białostockiego Oddziału PTFarm., 

„Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Biuletyn Informacyjny 

Okręgowej Izby Aptekarskiej” 1996, numer specjalny, s. 64-72. 

6. I. Kałłaur, S. Rostafiński, Dzieje zbiorów muzealnych Pracowni Historii 

Medycyny i Farmacji Akademii Medycznej w Białymstoku, „Farmacja Polska” 

1997, nr 1, s. 34-35. 

7. E. Rutkowska, I. Kałłaur, Działalność Sekcji Historii Farmacji Białostockiego 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1995-2005, 

[w:] 50 lat istnienia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego, Białystok 2005, s. 22-34. 

8. J. Majewski, Sympozja Historii Farmacji z perspektywy ćwierćwiecza (1971-

2016), Poznań 2016, s. 9. 

9. Spisy wybranych publikacji Ireny Kałłaur znajdują się w następujących 

opracowaniach: I. Kałłaur, Działalność Sekcji Historii Farmacji 

Białostockiego Oddziału PTFarm., „Farmacja Regionu Północno-

Wschodniego. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej” 1996, 

numer specjalny, s. 70 oraz E. Rutkowska, I. Kałłaur, Działalność Sekcji 

Historii Farmacji Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Farmaceutycznego w latach 1995-2005, [w:] 50 lat istnienia Białostockiego 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Białystok 2005, s. 27-

28. 

10. I. Kałłaur, Farmacja ziemi białostockiej w II wojnie światowej, [w:] Służba 

Zdrowia Białostocczyzny w II wojnie światowej, pod red. Jerzego 

Urwanowicza, Białystok 1985, s. 33-41. 

11. J. Kaja, Służba Zdrowia w II wojnie światowej. Praca zbiorowa pod redakcją 

Jerzego Urwanowicza, Białystok 1985 [Recenzja], „Białostocczyzna” 1986, 

nr 2, s. 41-42. 

12. Np. I. Kałłaur, Chrystus jako aptekarz w malarstwie (przyczynek do dziejów 

dawnego aptekarstwa), „Farmacja Polska” 1988, nr 6, s. 345-348. 

13. E. Rutkowska, Jubileusz 80. urodzin mgr farm. Ireny Kałłaur, „Farmacja 

Polska” 2012, nr 2, s. 102-103. 

14. I. Kałłaur, Moje spotkania z Farmacją, „Farmacja Regionu Północno-

Wschodniego. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej” 2011, nr 

4, s. 49-53. 
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KOMUNIKATY 

 

XXVII Sympozjum Historii Farmacji 

APTEKARZE NA DROGACH DO NIEPODLEGŁEJ 

Stargard 25-27.05.2018 

 

Wątki przewodnie Sympozjum: 

 

• W stulecie odzyskania niepodległości, 1918-2018: udział aptekarzy w 

budowaniu niepodległej Rzeczypospolitej. 

• Apteki przez wieki: jak aptekarze kształtowali i wpływali na środowisko swojej 

pracy. 

• Aptekarze jako uczestnicy (sprawcy / beneficjenci) cyrkulacji wiedzy i 

technologii na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskich 

farmaceutów.             

  

KOMUNIKAT WSTĘPNY 

 

 Sekcja Historii Farmacji Oddziału Szczecińskiego PTFarm oraz 

Komitet Naukowy Sympozjum serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia 

czynnego (lub biernego) udziału w XXVII Sympozjum Historii Farmacji, które 

odbędzie się w Stargardzie w dniach 25-27 maja 2018 r. 

 

Proponujemy następujące tematy jako wątki przewodnie Sympozjum: 

• W stulecie odzyskania niepodległości, 1918-2018: udział aptekarzy 

w budowaniu niepodległej Rzeczypospolitej 

Zależy nam na pracach, które zaprezentowane wspólnie, ukażą w 

możliwie szerokiej perspektywie wkład farmaceutów w budowanie 

wolnej, demokratycznej, obywatelskiej Polski od okresu zaborów po 

czasy najnowsze: uczestnictwo w zbrojnych zrywach 

niepodległościowych i wojnach XIX i XX wieku, zaangażowanie w 

życie polityczne i społeczne II i III Rzeczypospolitej, czy też pracę 

organiczną, edukacyjną i charytatywną na rzecz współobywateli. 

 

• Apteki przez wieki: jak aptekarze kształtowali i wpływali na 

środowisko swojej pracy 
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Ten temat Sympozjum ma służyć przedstawieniu wysiłków 

farmaceutów podejmowanych na przestrzeni dziejów dla ulepszania, 

upiększania i doskonalenia ich „małych ojczyzn”, czyli aptek i ich 

bezpośredniego otoczenia, od zagadnień architektonicznych i 

organizacyjnych po kwestie doskonalenia bezpiecznych warunków 

pracy w przyaptecznych laboratoriach. 

 

• Aptekarze jako uczestnicy (sprawcy / beneficjenci) cyrkulacji 

wiedzy i technologii na przestrzeni wieków, ze szczególnym 

uwzględnieniem roli polskich farmaceutów 

Przykładowe ujęcia: kolekcje przyrodoznawcze zakładane i gromadzone 

przez aptekarzy; udział aptekarzy w rozwoju leku roślinnego i 

chemicznego; wkład aptekarzy w transformację alchemii w „chymię” 

XVII i XVIII wieku oraz nowoczesną chemię; udział aptekarzy w 

tworzeniu i rozwoju przemysłu farmaceutycznego; współpraca i 

konflikty między aptekarzami i lekarzami przy wspomnianych wyżej 

pracach; rozwój naukowego i branżowego piśmiennictwa / 

czasopiśmiennictwa farmaceutycznego etc 

 

• Varia 

 

Opłata zjazdowa: 100 PLN;  

Opłata zjazdowa dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktorskich: 50 PLN 

 

Opłatę prosimy wpłacać na konto: 

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne ul. Długa 16. 00-238 Warszawa 

Bank Pekao S. A. 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949 

Tytułem: „Sympozjum Stargard 2018” [prosimy o podanie nazwiska] 

Opłata zjazdowa pokryje częściowo koszt materiałów konferencyjnych, 

przerw kawowych i obiadowych, publikację pamiętnika i wydanie 

monografii zawierającej zrecenzowane referaty. 

 

Ważne terminy: 

Termin Sympozjum: 25-27 maja 2018; 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego: 31.12.2017; 

Wniesienie opłaty zjazdowej: 31.01.2018  

Miejsce Sympozjum: Hotel Mały Młyn ul. Gdańska 5. 73-110 Stargard 
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Możliwe miejsca zakwaterowania: 

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania. Noclegi można zarezerwować w 

następujących miejscach: 

Hotel Mały Młyn ul. Gdańska 5 Stargard tel. 91 578 65 55 

Hotel PTTK ul. Kuśnierzy 5 Stargard tel. 91 578 31 91 (nad Kanałem 

Młynówka) 

Hotel Grodzki ul. Grodzka 3 Stargard tel. 91 577 26 06 (k. Rynku 

Staromiejskiego) 

 

Organizator: Sekcja Historii Farmacji Oddziału Szczecińskiego Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego.  

Kontakt: Jerzy Waliszewski tel. 505 040 559, mail: 

shfstargard2018@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


