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Poezje w nr 4/100 Biuletynu
W aktualnym numerze Biuletynu zaprezentowane zostały wiersze
śp. dr hab. Beaty Telejko.
Beata Telejko urodziła się w Białymstoku w rodzinie lekarskofarmaceutycznej.
Dyplom lekarza uzyskała z wyróżnieniem w 1988 r., a po odbyciu stażu w
1989 r. rozpoczęła pracę zawodową w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i
Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego.
Cenili Ją zarówno studenci jako pomocnego i oddanego nauczyciela
akademickiego, jak i pacjenci jako kompetentnego i życzliwego lekarza.
W 1991 r. uzyskała stopień doktora, a w 2003 r. – doktora habilitowanego
nauk medycznych.
Jej pasją była praca naukowa. Farmaceuci znali Ją głównie jako
znakomitego wykładowcę na kursach szkoleniowych. Jej interesujące wykład
słuchacze zawsze oceniali wysoko.
Dr hab. Beata Telejko była osobą niezwykle utalentowaną. Posiadała
zdolności literackie, słuch absolutny i talent plastyczny.
Jej życie przerwała nagle ciężka choroba, ale dzięki opublikowanym w 2018
r. albumowi malarstwa oraz tomikowi wierszy można zapoznać się z Jej
niezwykłą twórczością.
Obie pięknie wydane książki powstały dzięki Pani dr n. farm. Elwirze
Telejko, która w ten sposób zachowała pamięć o swojej Córce.
Red.
Beata Telejko
Pejzaż magiczny
Biała magia ciszą otuliła świat.
Pustą ziemię obsypała okruchami gwiazd.
Płoną srebrne pióropusze w kandelabrach snu
Niebo białopiórych ptaków sfruwa aż do stóp.
Czarna magia - kropla futra wtulonego w puch
Mruży oczy szmaragdowe, grzbiet wygina w łuk,
Kiedy sennym ruchem skoczy, rozkołysze świat.
Tylko w śniegu srebrnym pozostanie... ślad.
zima 1996 - maj 1998
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Z Naczelnej Izby Aptekarskiej
Spotkanie przedstawicieli samorządu aptekarskiego
z Inspekcją Farmaceutyczną
W dniu 3 października 2018 r. podczas konferencji Inspekcji
Farmaceutycznej w Wieliczce k/Krakowa odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli Główny Inspektor Farmaceutyczny Pan Paweł Piotrowski,
dyrektorzy departamentów i prawnicy, Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni
oraz ze strony samorządu aptekarskiego Prezesi Naczelnej Rady Aptekarskiej,
Prezesi Okręgowych Izb Aptekarskich, ich przedstawiciele i prawnicy.
Spotkanie zostało zorganizowane po raz pierwszy od momentu objęcia
stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego przez Pana Pawła
Piotrowskiego.
Tematyka spotkania dotyczyła trzech obszarów w polskiej farmacji.
Pierwszy z nich dotyczył nieprzestrzegania zakazu reklamy aptek wyrażonego w
art. 94a ustawy Prawo Farmaceutyczne, zwłaszcza w kontekście umieszczania
zwrotów reklamowych w nazwach aptek oraz dopuszczania izb aptekarskich
jako strony w prowadzonych postępowaniach administracyjnych przez
Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych.
Drugim tematem poruszanym na spotkaniu były sprawy związane z
tzw. ,,odwróconym łańcuchem dystrybucji”. Omawiano mechanizmy
prowadzonych niezgodnie z prawem działań mających na celu omijanie
obowiązującego prawa w zakresie obrotu lekiem, możliwości przeciwdziałania
tym zjawiskom ze strony inspekcji farmaceutycznej oraz samorządu
aptekarskiego.
W dalszej części spotkania omawiano możliwości podejmowania
działań w zakresie przestrzegania zapisów antykoncentracyjnych w ustawie
Prawo Farmaceutyczne wyrażonych w art. 99. Dyskusja dotyczyła również
zagadnień związanych z przenoszeniem zezwoleń lub dokonywanie zmian w
zezwoleniach w aspekcie nowelizacji Ustawy Prawo farmaceutyczne dokonanej
w 2017 r. Wojewódzcy inspektorzy Farmaceutyczni omówili podejmowane
działania na swoim terenie w zakresie dostosowania się podmiotów
prowadzących apteki ogólnodostępne do przepisów ustawy Prawo

4

4/2018

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO

farmaceutyczne w zakresie przestrzegania zapisów antykoncentracyjnych i
właścicielskich.
Jarosław Mateuszuk
Prezes ORA w Białymstoku

Informacja o wynikach rywalizacji sportowej
Okręgowych Izb Aptekarskich w 2018 r.
Na ostatnim posiedzeniu NRA przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i
Rekreacji przedstawiła wyniki Konkursu ,,Liga Mistrzów“ na najbardziej
usportowioną Okręgową Izbę Aptekarską.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
I miejsce: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
II miejsce : Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi
III miejsca: Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Koleżankom i Kolegom Farmaceutom, którzy swoimi sukcesami
przyczynili się do tak wysokich wyników w sportowej rywalizacji w 2018 roku
składamy serdeczne gratulacje.

Redakcja Biuletynu
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Kalendarium prac O. I. A. w Białymstoku
IV kwartał 2018r.
3.10.2018 r.
spotkanie Prezesów ORA z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i
Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi w Wieliczce k/Krakowa
10.10.2018 r.
inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Medycznego w
Białymstoku z udziałem Premiera RP i Ministra Zdrowia
10.10.2018 r.
posiedzenie Prezydium ORA w Białymstoku – sprawy bieżące (sprawozdanie w
biuletynie)
10.10.2018 r.
zebranie Komitetu Redakcyjnego Biuletynu OIA w Białymstoku ,,Farmacja
Regionu Północno-Wschodniego”
16.10.2018 r.
posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku – sprawy bieżące i
podjęcie uchwały w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
OIA w Białymstoku
20.10.2018 r.
konferencja naukowo-szkoleniowa MedFarma 2018 na temat ,,Nowoczesna
opieka farmaceutyczna w praktyce” w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów
26.10.2018 r.
konferencja naukowo-szkoleniowa ,,Postępy w farmakoterapii chorób
metabolicznych. Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu” w ramach ciągłego
szkolenia farmaceutów
7.11.2018 r.
posiedzenie Prezydium ORA w Białymstoku – sprawy bieżące (sprawozdanie w
biuletynie)
7.11.2018 r.
szkolenie przeprowadzone przez Pracowników CSiOZ, dotyczące podłączenia
aptek do platformy P1 oraz podstaw realizacji e-recepty cz. I
9.11.2018 r.
kurs z cyklu ,,Szkoła aerozoloterapii„ - ,,Podstawy terapii inhalacyjnej” w
ramach ciągłego szkolenia farmaceutów
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10.11.2018 r.
szkolenie ,,Realizacja i retaksacja e-recepty w praktyce” cz. II
16.11.2018 r.
Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku z udziałem
Prezesa NRA. Uroczystość wręczenia Praw Wykonywania Zawodu nowym
członkom Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku.
29.11.2018 r.
posiedzenie Rady Społecznej Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia w Białymstoku
3.12.2018 r.
spotkanie Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich w Warszawie
4.12.2018 r.
udział Prezesa ORA w posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie
7.12.2018 r.
szkolenie ,,Realizacja i retaksacja e-recepty w praktyce” cz. III
12.12.2018 r.
posiedzenie ORA w Białymstoku – sprawy bieżące (sprawozdanie w biuletynie)
14.12.2018 r.
udział Prezesa ORA w uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku z okazji wręczenia stopni naukowych – doktora i
doktora habilitowanego pracownikom naukowo-dydaktycznym UMB

W imieniu ORA w Białymstoku
Jarosław Mateuszuk

4/2018

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO

7

Z prac Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej - 10.10.2018r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Białymstoku.
Prezydium Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku wydało
zaświadczenia osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji kierowników aptek
ogólnodostępnych:
 apteka ogólnodostępna w Ełku przy ul. Mickiewicza
 apteka ogólnodostępna w Wysokiem Mazowieckiem przy ul.
Jagiellońskiej .
 apteka ogólnodostępna w Pucku przy ul. Wejherowskiej
 apteka ogólnodostępna w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej
Na tym posiedzenie zakończono.
Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - 16.10.2018r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w
Białymstoku oraz Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego - mgr Ewa
Wińska-Jeleniewska.
Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku ustaliła termin Okręgowego
Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w
Białymstoku na dzień 16 listopada 2018r. I-y termin godzina 15.30, II-i termin
godzina 16.00.
Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku wydała zaświadczenia
osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji kierowników aptek
ogólnodostępnych:
 apteka ogólnodostępna w Lipsku, Rynek
 apteka ogólnodostępna w Łomży przy ul. Księżnej Anny
 apteka ogólnodostępna w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej
Na tym posiedzenie zakończono.
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Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej - 07.11.2018r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Białymstoku.
Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku wydało
zaświadczenia osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji kierowników aptek
ogólnodostępnych:
 apteka ogólnodostępna w Białymstoku przy ul. Grażyny
 apteka ogólnodostępna w Białymstoku przy ul. Św. A. Boboli
 apteka ogólnodostępna Białymstoku przy ul. Bohaterów Getta
 apteka ogólnodostępna w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej
 apteka ogólnodostępna w Siemiatyczach przy ul. Szkolnej
Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku przychyliło się
do prośby członka Izby o utworzeniu sekcji hurtowni farmaceutycznych.
Na tym posiedzenie zakończono.
Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - 12.12.2018r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w
Białymstoku.
Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku wydała zaświadczenia
osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji kierowników aptek
ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych:
 apteka ogólnodostępna w Wysokiem Mazowieckiem przy ul.
Szpitalnej
 apteka ogólnodostępna w Wysokiem Mazowieckiem przy ul.
Ludowej
 apteka ogólnodostępna w Łukowie przy ul. Kościuszki
 apteka ogólnodostępna w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja
 apteka ogólnodostępna w Wielbarku przy ul. Jagiełły
 hurtownia farmaceutyczna w Łomży przy ul. Senatorskiej
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

10

4/2018

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO

Okręgowy Zjazd Delegatów OIA w Białymstoku
Protokół z obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku,
obradującego w dniu 16 listopada 2018r.
Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Białymstoku odbył się 16 listopada 2018r. o godz. 15.30 w sali
„Villa Tradycja” w Białymstoku.
Prezes ORA w Białymstoku powitał przybyłych na Zjazd gości, tj.:
-mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezesa NRA
- dr Jana Chlabicza - Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
- mgr farm. Justynę Gosk-Frankowicz – Inspektora Farmaceutycznego
-mgr farm. Agnieszkę Kwolek –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 – przewodniczącego 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.
Dwunastu farmaceutów złożyło ślubowanie i otrzymało
Prawo
Wykonywania Zawodu Farmaceuty
Następnie Pani dr Joanna Mikita otrzymała gratulacje w związku z
otrzymaniem medalu im. Bronisława Koskowskiego.
Kolejną częścią Zjazdu była prezentacja przedstawiona przez mgr farm.
Elżbietę Piotrowską-Rutkowską – Prezesa NRA.
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W dyskusji z Panią Prezes głos zabrał dr Grzegorz Kucharewicz, mgr
Maria Niewińska, mgr Irena Dobrakowska , mgr Agnieszka Kita , mgr Jarosław
Mateuszuk.
Na tym zakończono oficjalną część Zjazdu.
Ze względu na niską frekwencję Delegatów Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Białymstoku Zjazd odbywał się w II terminie.
W Okręgowym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Białymstoku uczestniczyło 26. 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.
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
Delegatów, na Przewodniczącego Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego –
mgr farm. Marcina Kurowskiego, 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
26 osób, 24 osoby głosowało „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
W głosowaniu jawnym Okręgowy Zjazd Delegatów wybrał przy
dwóch głosach wstrzymującym się:
 na Przewodniczącego Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego – mgr
farm. Marcina Kurowskiego.
 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 przedstawił proponowany porządek obrad

Zjazdu.
PORZĄDEK
obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku
odbywającego się w Białymstoku w dniu 16 listopada 2018r.
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 Mandatowej, Regulaminowej oraz Uchwał i
Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności ORA za rok 2018 – 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.
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W głosowaniu jawnym nad porządkiem obrad Okręgowego Zjazdu
Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku głosowało 26 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.
Delegaci Okręgowego Sprawozdawczego Zjazdu Aptekarzy
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie zrezygnowali z wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji
Wyborczej.
Przewodniczący Zjazdu zaproponował kandydatury do Komisji
Mandatowej: mgr farm. Ryta Ląd, mgr farm. Ewa Wińska-Jeleniewska, mgr
farm. Katarzyna Popławska. Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na
kandydowanie.
W głosowaniu jawnym za wyborem do Komisji Mandatowej mgr
farm. Ryty Ląd, mgr farm. Ewy Wińskiej-Jeleniewskiej, mgr farm.
Katarzyny Popławskiej głosowało 26 osób, 23 osoby głosowały „za”, 3 osoby
wstrzymały się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
W głosowaniu jawnym Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Białymstoku jednogłośnie wybrał do Komisji Mandatowej
następujące osoby: mgr farm. Rytę Ląd, mgr farm. Ewę WińskąJeleniewską, mgr farm. Katarzynę Popławską.
Komisja
Mandatowa
wybrana
na
Okręgowym
Zjeździe
Sprawozdawczym Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku
ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodniczący: mgr farm. Ewa Wińska-Jeleniewska
Sekretarz: mgr farm Katarzyna Popławska
Członek: mgr farm. Ryta Ląd
Przewodniczący Zjazdu zaproponował kandydatury do Komisji
Regulaminowej: dr Edyta Mazurek-Wądołkowska, mgr Tomasz Sawicki, mgr
Barbara Sobolewska. Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu jawnym za wyborem do Komisji Regulaminowej dr
Edyty Mazurek-Wądołkowskiej, mgr Tomasza Sawickiego, mgr Barbary
Sobolewskiej głosowało 26 osób, 24 osoby głosowały „za”, 2 osoby
wstrzymały się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
W głosowaniu jawnym Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Białymstoku jednogłośnie wybrał do Komisji
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Regulaminowej następujące osoby: dr Edytę Mazurek-Wądołkowską, mgr
Tomasza Sawickiego, mgr Barbarę Sobolewską.
Komisja wybrana na Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym
Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku ukonstytuowała się w
następującym składzie:
Przewodniczący: mgr farm. Tomasz Sawicki
Sekretarz: mgr farm Barbra Sobolewska
Członek: dr Edyta Mazurek-Wądołkowka
Przewodniczący Zjazdu zaproponował kandydatury do Komisji Uchwał
i Wniosków: mgr farm. Kamil Andrzejewski, mgr Ireneusz Iwaniuk, mgr
Jadwiga Janocha. Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu jawnym za wyborem do Komisji Uchwał i Wniosków
mgr farm. Kamil Andrzejewski, mgr Ireneusz Iwaniuk, mgr Jadwiga
Janocha głosowało 26 osób, 24 osoby głosowały „za”, 2 osoby wstrzymały się
od głosu, głosów przeciwnych nie było.
W głosowaniu jawnym Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Białymstoku jednogłośnie wybrał do Komisji Uchwał i
Wniosków następujące osoby: mgr farm. Kamila Andrzejewskiego, mgr
Ireneusza Iwaniuka, mgr Jadwigę Janocha.
Komisja wybrana na Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym
Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku ukonstytuowała się w
następującym składzie:
Przewodniczący: mgr farm. Jadwiga Janocha
Sekretarz: mgr farm Ireneusz Iwaniuk
Członek: mgr farm. Kamil Andrzejewski
Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisje Mandatową oraz
Regulaminową o odczytanie protokołów (protokoły w załączeniu).
Realizując porządek obrad Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w
Białymstoku – mgr Jarosław Mateuszuk złożył sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku za rok 2018. (sprawozdanie w dalszej
części biuletynu)
Następnie Skarbnik Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku – mgr
Joanna Moroz złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2018.
W następnej kolejności Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu Okręgowemu
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej – mgr Katarzynie Korol-Tokarzewicz,
która również złożyła sprawozdanie z działalności Rzecznika (sprawozdanie w
dalszej części biuletynu).
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Kolejnym sprawozdawcą była mgr Ewa Wińska-Jeleniewska –
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego (sprawozdanie w dalszej części
biuletynu).
W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył
przewodniczący Komisji - mgr Krzysztof Mroczek.
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję nad
przedstawionymi sprawozdaniami.
W głosowaniu jawnym nad uchwałami dotyczącymi sprawozdań
organów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, głosowało 26 osób,
wszystkie osoby głosowały „za”, nikt nie wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Przewodniczący Zjazdu ogłosił, że Delegaci Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Białymstoku w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielili
absolutorium wszystkim organom Okręgowej Izby Aptekarskiej w
Białymstoku.
W wolnych wnioskach Prezes Okręgowej rady Aptekarskiej w
Białymstoku przedstawił propozycję dwóch stanowisk Zjazdu. Pierwsze z nich
dotyczy wyrażenia sprzeciwu w odniesieniu do ustawowych zmian dopuszczenia
produktów leczniczych do sprzedaży wysyłkowej. Drugie wyraża sprzeciw do
proponowanej zmiany dotyczącej art. 94a Prawo farmaceutyczne polegającej na
możliwości informowania pacjentów o honorowaniu przez aptekę Karty Dużej
Rodziny(stanowiska nr 1 i nr 2 w dalszej części biuletynu).
Po krótkiej dyskusji Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku przegłosował w/w stanowiska. W
głosowaniu wzięło udział 26 osób, 20 osób głosowało „za”, 6 osób wstrzymało
się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Następnie Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Uchwał i Wniosków
o odczytanie protokołu z obrad Komisji.
Przewodniczący Zjazdu – mgr farm. Marcin Kurowski podziękował
zebranym za przybycie i zamknął obrady Zjazdu.
Przewodniczący Zjazdu: mgr farm. Marcin Kurowski
Przewodniczący Zjazdu: mgr farm. Zenon Wolniak
Sekretarz Zjazdu: mgr farm Agnieszka Kita
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Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku
okres od dnia 18 listopada 2017r. do dnia 16 listopada 2018r.
Szanowni Państwo!
Przypadł mi dziś w udziale ustawowy obowiązek rozliczenia się przed
Zjazdem z prac Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku za okres od dnia
18 listopada 2017r. do dnia 16 listopada 2016r.
Podczas tegorocznego Dnia Aptekarza dr Joanna Barbara Mikita została
uhonorowana medalem im. Prof. Bronisława Koskowskiego. 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
- 9 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku
Podczas posiedzeń Rada Aptekarska przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej
w Białymstoku oraz Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej zaopiniowały w
ostatniej kadencji:
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- 10 wniosków o wydanie rękojmi prawidłowego prowadzenia apteki dla
kierowników nowo otwieranych aptek (w roku 2017 – 48),
- 61 wniosków o wydanie rękojmi prawidłowego prowadzenia apteki dla
kierowników już istniejących aptek i hurtowni (w roku 2017 – 63)
- 40 osobom Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku nadała prawo
samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza (w roku 2017 – 38)
Na dzień dzisiejszy w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku jest
zarejestrowanych – 985 czynnych aptekarzy (dla porównania w roku 2017 –
954).
Na terenie działalności naszej Izby funkcjonuje:
- 430 aptek ogólnodostępnych( w roku 2017 - 445)
- 21 aptek szpitalnych i ZOZ-owskich (w roku 2017-23) i 31 działów
farmacji szpitalnej (w roku 2017 - 31).
- 15 hurtowni farmaceutycznych (w roku 2017 –8)
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 Elżbietą 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
Prezes ORA bierze udział w posiedzeniach Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W roku 2017 do dnia dzisiejszego odbyło się 6. planowych posiedzeń NRA oraz
1. spotkanie wspólne Prezesów ORA z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym
i Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi.
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OIA współpracuje z POW NFZ poprzez:
- udział Prezesa w posiedzeniach Rady POW NFZ 4-krotnie w ciągu
roku (9 marca, 29 maja, 22 czerwca, 12 wrześnie 2018r.)
- 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 )
Współpraca OIA ze środowiskiem naukowym odbywa się poprzez:
- udział Prezesa w posiedzeniach zarządu Oddziału Białostockiego
PTFarm:
- współorganizacja konferencji naukowo-szkoleniowych:
17 stycznia 2018 r. – Szczepienia – fakty i mity
21 luty 2018 r. – Badanie bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek
14 marzec 2018 r. – Produkty pszczele, a glejaki mózgu
10 maja 2018 r. – Medycyna estetyczna – fakty i mity
5 czerwca 2018 r. – Zasady fotoprotekcji i pielęgnacji skóry po opalaniu
14 września 2018 r. – Współczesne problemy z receptury aptecznej z
uwzględnieniem zagadnień zawartych w monografii ,,Sporządzanie
leków w aptece ’’
7 listopada 2018 r. – Platforma P1. Wprowadzenie do realizacji erecepty.
10 listopada 2018 r. – Realizacja i retaksacja e-recepty w praktyce.
- udział Prezesa w zebraniach Rady programowej przy Wydziale
Farmaceutycznym UMB: 21 maja, 22 czerwca, 22 października 2018r.
- spotkania z Dziekanem i władzami Wydziały farmaceutycznego UMB
dotyczące bieżących problemów i procesu legislacji aktów prawnych: 29 maja,
29 sierpnia 2018r
Współpraca zewnętrzna Izby:
- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego poprzez kontakt
osobisty, telefoniczny 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.
15 stycznia 2018 r., 7 lutego 2018 r. i 20 lutego 2018 r. - spotkania
Okręgowej Izbie Adwokackiej w sprawie zorganizowania wspólnej konferencji
w ramach Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego
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25 maja 2018 r. – Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,
Młodej farmacji ’’ na UMB
16 czerwca 2018 r. – udział w uroczystości z okazji 100-lecia
Adwokatury Polskiej w Operze i Filharmonii Podlaskiej
10 października 2018 r. - inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na
UMB z udziałem Premiera, Ministra Zdrowia i Parlamentarzystów
Udział dwóch załóg w Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy 6-7
września 2018 r. organizowanych przez OIA Olsztyn ( I miejsce w biegu
długodystansowym i II miejsce w klasyfikacji generalnej, najlepszy
nawigator regat )
Udział prezesa ORA w mistrzostwach Polski Lekarzy i Farmaceutów w
Pływaniu na 50 – metrowym basenie w Dębicy 26 – 27 kwietnia 2018 r. (,,
złoto’’ - 100 m, 200 m i 400 m stylem dowolnym, ,, srebro ” – 50 m stylem
klasycznym i ,, brąz ” – 50 m stylem dowolnym i 100 m stylem klasycznym,
w sumie IV miejsce w klasyfikacji Izb okręgowych i VI miejsce w
klasyfikacji indywidualnej mężczyzn )
16 października 2018 r. odbyło się spotkanie z Wiceministrem Zdrowia
poświęcone przygotowaniom do wdrożenia projektów informatycznych
dotyczących E-recepty, Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu
Produktami
Leczniczymi
(ZSMOPL)
oraz
tzw.
,,dyrektywy
antyfałszywkowej” z omówieniem kwestii dotyczących możliwości
rekompensaty wydatków poniesionych przez apteki w związku z
powyższymi projektami
OIA od 1994 r. wydaje biuletyn informacyjny ,,Farmacja Regionu
Północno-Wschodniego ” w składzie redakcyjnym:
• Mgr Zenon Wolniak – redaktor prowadzący
• 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:
- 13 konferencji naukowo- szkoleniowych na punkty ,,miękkie” i ,,twarde”,
w których udział wzięło około 1200 osób.
(5 szkoleń zostały objęte patronatem)
- Podlasko-Mazurskich warsztatów szkoleniowych dla farmaceutów
szpitalnych 20-21 kwietnia 2018r.
-
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- Szkolenia z zakresu wprowadzania przepisów dyrektywy UE o ochronie
danych osobowych 24 kwietnia 2018r.
W okresie 2017/2018 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.
-nadal są dostępne inne szkolenia internetowe, które są objęte patronatem
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku.
-trwają rozmowy w zakresie uruchomienia kolejnej internetowej platformy
edukacyjnej na zasadzie wyłączności patronatu OIA w Białymstoku
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). Posiadamy jako nieliczna z
Izb w 100% prawidłowo przekazane dane farmaceutów do CRF.
- 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
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Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku
w okresie grudzień 2017-listopad 2018.
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: Okręgowa 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 2 zawiadomienia :
-1.zawiadomienie
od
Podlaskiego
Wojewódzkiego
Inspektora
Farmaceutycznego w Białymstoku o wydaniu w aptece dla dziecka w wieku 16
miesięcy leku (antybiotyk) po upływie terminu ważności ,
-1.zawiadomienie od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie dotyczące niewykonania decyzji pokontrolnych z
dnia 31 grudnia 2017. Decyzja opisywała wiele uchybień kierownika apteki
związanych ze sprzedażą i modyfikacja stanów magazynowych w aptece.
W omawianym okresie wszczęto 2 postępowania wyjaśniające .
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 OIA w Białymstoku
za okres grudzień 2017r.- listopad 2018r.
Okręgowy Sąd Aptekarski przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w
Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 19 kwietnia 1991r. „O izbach aptekarskich"
oraz rozporządzeniem MZ z dnia 31 marca 2003r. „W sprawie postępowania w
sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów" orzeka we wszystkich
sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej farmaceuty jako I instancja.
Oskarżycielem w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej jest
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Postępowanie przed sądem
aptekarskim toczy się po otrzymaniu wniosku o ukaranie farmaceuty.
Członkowie sądów aptekarskich orzekają na podstawie swojego przekonania
opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów zebranych w toku
postępowania. Sąd aptekarski obowiązany jest badać i uwzględniać okoliczności
przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść farmaceuty, którego
dotyczy postępowanie.
Okręgowy Sąd Aptekarski także, za pisemną zgodą stron, może rozpatrywać
-jako sąd polubowny -spory między farmaceutami oraz między farmaceutami a
innymi pracownikami służby zdrowia, a także między farmaceutami a innymi
osobami lub instytucjami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu
aptekarza.
W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sądu Aptekarskiego nie
zostały złożone wnioski Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
o ukaranie farmaceuty, 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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STANOWISKO Nr 1/2018
OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZJAZDU DELEGATÓW
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
z dnia 16 listopada 2018r.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz
Regulaminu Obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Białymstoku, w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2211 z późn. zm.) w
zakresie wysyłkowej sprzedaży leków, Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd
Delegatów OIA w Białymstoku wyraża stanowczy sprzeciw w odniesieniu do
uchwalonych zmian w zakresie dopuszczenia produktów leczniczych do
sprzedaży wysyłkowej.
Uchwalone
zmiany
tworzą
niebezpieczny
precedens
w
dotychczasowym systemie dystrybucji produktów leczniczych, zwłaszcza w
przededniu wprowadzenia zapisów dyrektywy ,,fałszywkowej”, Zintegrowanego
Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi czy opieki
farmaceutycznej w aptekach. Zmiany polegające na przekazaniu kompetencji
wydania produktu leczniczego, ratującego zdrowie czy życie pacjenta kurierowi,
czyli osobie nie posiadającej żadnego przygotowania w tym zakresie, osobie
niejednokrotnie nawet bez średniego wykształcenia, jest stwarzaniem sytuacji
potencjalnego zagrożenia zdrowia osoby chorej. Jakiekolwiek przyszłe
uregulowania dotyczące warunków dystrybucji, w tym transportu leków oraz
wydania przesyłki z lekami pacjentowi pozostaną bez żadnej kontroli, w sytuacji
coraz większego obciążenia nowymi obowiązkami organów Państwowej
Inspekcji Farmaceutycznej.
Obecny system dystrybucji przesyłek pocztowych i kurierskich
polegający na przekazywaniu ich przez różne tzw. centra logistyczne
poszczególnych firm powoduje, że droga produktu leczniczego z apteki
położonej w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta wydłuży się do kilku dni,
nawet jeżeli jest gwarantowane dostarczenie przesyłki w ciągu 24 godzin
(przesyłka usługą Pocztex Express 24h zamówiona we czwartek w Warszawie
trafia do odbiorcy z województwa podlaskiego przez centrum logistyczne w
Bydgoszczy i w Białymstoku we wtorek).
Powstaje pytanie, jakich informacji udzieli kurier pacjentowi
dostarczając lek, o ile w ogóle dostarczy go osobiście, nie zostawiając przesyłki
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pod drzwiami, w skrzynce pocztowej czy przekazując osobie trzeciej, w tym
dziecku. Czy będziemy mieli do czynienia z tzw. opieką kurierską zamiast
fachowej opieki farmaceutycznej prowadzonej w aptece? Wszelkie pomysły
Ministerstwa Zdrowia dotyczące wprowadzenia realnej opieki farmaceutycznej
nie mają w tej sytuacji żadnego uzasadnienia. Tylko fachowy i wykształcony
personel w aptece jest w stanie zapewnić właściwe wydanie produktu
leczniczego i udzielenie informacji o nim.
Delegaci Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Białymstoku apelują o zmianę uchwalonych przepisów w taki
sposób aby bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta było sprawą nadrzędną.
Przewodniczący Zjazdu: mgr farm. Marcin Kurowski
Sekretarz Zjazdu: mgr farm Agnieszka Kita

Beata Telejko
Dziwny czas
Z zieloną dziewczyną pod rękę
zieloną miała sukienkę
zielone miała warkocze
zielone oczy
Zakochałem się w dziewczynie
zielonej
gdy kasztanami kołysał zielony
wiatr
może przyjdzie, może przeminie
Zielona dziewczyna
Miała wiosenne imię
Zielonymi włosami bawił się
wiatr i ja...
1979 - wiosna, lato
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STANOWISKO Nr 2/2018
OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZJAZDU DELEGATÓW
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU
z dnia 16 listopada 2018r.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1496 z późn. zmian.) oraz
Regulaminu Obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Białymstoku, w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2211 z późn. zm.) w
zakresie zmiany art. 94a dotyczącego zakazu reklamy działalności aptek i
punktów aptecznych, Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów OIA w
Białymstoku wyraża kategoryczny sprzeciw w odniesieniu do proponowanej
zmiany dotyczącej art. 94a polegającej na możliwości informowania
pacjentów o honorowaniu Karty Dużej Rodziny.
Proponowana zmiana, propagowana w przeszłości i obecnie przez
środowiska biznesowe dążące do wyeliminowania z polskiego porządku
prawnego zakazu reklamy działalności aptek i punktów aptecznych w celu
dalszej maksymalizacji zysku, będzie stanowiła przyczynę do dalszych akcji
reklamowych pod pretekstem fałszywej troski o dobro pacjenta.
Objęcie przywilejami finansowymi w zakresie nabywania produktów
leczniczych rodzin z co najmniej trojgiem dzieci, wynikającymi z posiadania
Karty Dużej Rodziny jest zjawiskiem społecznie niesprawiedliwym. Ochrona
zdrowia wszystkich obywateli, zwłaszcza dzieci, jest dobrem powszechnym,
nadrzędnym, gwarantowanym przez Konstytucję RP. Powstaje pytanie dlaczego
rodzina z jednym czy dwójką dzieci ma być dyskryminowana w zakresie dostępu
do tańszych produktów farmaceutycznych. Produkt leczniczy nie jest biletem do
kina czy na basen, jest kategorią produktu, który ratuje życie ludzkie i jest często
bezwzględnie potrzebny choremu dziecku, niezależnie czy pochodzi z rodziny
wielodzietnej czy nie. Dzielenie małych pacjentów na tych co pochodzą z
rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, czy z rodziny mniejszej jest niemoralne i
nieludzkie. Każde chore dziecko powinno mieć zapewniony jednakowy dostęp
do leków, nawet do określonego wieku bezpłatnych, na wzór programu
bezpłatnych leków dla seniorów.
Delegaci Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Białymstoku apelują o nieuchwalanie projektowanych zmian art.
94a, w celu przeciwdziałania dzielenia małych pacjentów ze względu na
kryterium dzietności rodziny i tym samym różnicowaniu dostępu do leków
ratujących życie, a często i zdrowie, oraz podjęcie pilnych działań legislacyjnych
zapewniających bezpłatny dostęp do leków refundowanych dla dzieci, do
określonego ustawą przedziału wiekowego.
Przewodniczący Zjazdu: mgr farm. Marcin Kurowski
Sekretarz Zjazdu: mgr farm Agnieszka Kita
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Z Uniwersytetu Medycznego
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019
na Uniwersytecie Medycznym W Białymstoku
10 października 2018 r. w Sali
Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyła
się
uroczysta Inauguracja Roku
Akademickiego
2018/2019
dla
społeczności uniwersyteckiej UMB, z
udziałem zaproszonych gości, w tym
Prezesa Rady Ministrów RP Pana
Mateusza Morawieckiego i Ministra
Zdrowia
Pana
prof.
Łukasza
Szumowskiego. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele Parlamentu RP,
władz wojewódzkich i miejskich,
samorządów zawodowych, uczelni
województwa podlaskiego oraz Litwy
i Białorusi.
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.
Prezes Rady
Ministrów Pan
Mateusz
Morawiecki
poinformował
obecnych
na
uroczystości
o
przyznaniu
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uczelni grantu w wysokości 50 mln zł na stworzenie centrum badań nad
zastosowaniem sztucznej inteligencji w medycynie. Minister Zdrowia Pan prof.
Łukasz Szumowski w swoim wystąpieniu ocenił , że UMB jest w ścisłej
czołówce najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, dzięki
zaangażowaniu władz i pracowników naukowo-dydaktycznych w pracę nad
rozwojem uczelni. Niestandardowe słowa skierował do studentów UMB
twierdząc, że nie tylko nauka i wiedza są celem studiów, ale również spędzanie
czasu wolnego w gronie przyjaciół służy tworzeniu więzi, które są
najistotniejszym elementem specyficznej wspólnoty jaką jest społeczność
akademicka. Minister zaakcentował bardzo dobrą pozycję Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku wśród polskich i zagranicznych ośrodków
uniwersyteckich w zakresie kształcenia badaczy i doktorantów z różnych krajów
Europy i świata.. Po wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości
wręczono nagrody wyróżnionym pracownikom naukowym UMB.
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. ,,Sztuczna inteligencja w medycynie” wygłosił
prof. dr hab. Marcin Moniuszko – Prorektor ds. Nauki UMB.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił i wykonał Chór Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku.
Jarosław Mateuszuk
Prezes ORA w Białymstoku
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Z Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w służbie niepodległej Polski.
Sesja naukowa z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, Warszawa, 8 listopada 2018 roku
W 2018 r. w sposób uroczysty obchodzono setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli – związanej z cierpieniem,
wysiłkiem i walką wielu pokoleń Polek i Polaków – Polska odzyskała
suwerenność. Ta szczególna rocznica była też okazją do upamiętnienia tych,
którym zawdzięczamy własne państwo. Wśród nich byli również farmaceuci,
którzy przyczynili się do podniesienia Polski ze zniszczeń I wojny światowej
oraz podjęli pracę nad rozwojem kraju.
8 listopada 2018 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
(dalej: PTFarm) w Warszawie odbyła się sesja naukowa pt. Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne w służbie niepodległej Polski. Organizatorem sesji była
Ogólnopolska
Sekcja
Historii
Farmacji
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego. Sesję prowadziła dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN.
Na początku spotkania miała miejsce laudacja Jadwigi Brzezińskiej, która
uzyskała habilitację i 8 listopada 2018 r. odebrała dyplom potwierdzający ten
zaszczytny tytuł. Podstawą przewodu habilitacyjnego była praca pt. Rola
Uniwersytetu w Dorpacie w kształceniu polskich studentów farmacji 1802-1918.
Następnie z rąk wiceprezesa ZG PTFarm, prof. dr hab. Krystyny Olczyk, tytuł
Honorowego Członka PTFarm odebrali: dr Katarzyna Hanisz (Łódź) i mgr
Zenon Wolniak (Białystok), którego życiorys zamieszczamy w dalszej części
biuletynu.
Fot.
Mgr farm. Zenon
Wolniak odbiera z
rąk wiceprezesa
ZG PTFarm. prof.
dr hab. Krystyny
Olczyk, tytuł
Honorowego
członka PTFarm.
(fot. mgr farm.
Irena Sikora)
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Tytuł ten otrzymała również prof. dr hab. Barbara Anna Zielińska-Psuja
(Poznań), ale z powodu Jej nieobecności dyplom odebrał dr n. farm. Jan
Majewski. Pani prof. dr hab. Sylwia Fidecka została wyróżniona tytułem
Honorowego Prezesa Lubelskiego Oddziału PTFarm.
Statuetka Antoniny Leśniewskiej, nadawana osobom szczególnie
zasłużonym dla rozwoju historii farmacji, przyznana została dr. Wojciechowi
Kuźmierkiewiczowi – prezesowi zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy.
Laureat otrzymał również dyplom i wydane drukiem wspomnienia mgr farm.
Antoniny Leśniewskiej pt. Nieprzetartym szlakiem.
W dalszej części sesji dr n. o zdr. Lidia Maria Czyż – przewodnicząca
Ogólnopolskiej
Sekcji
Historii
Farmacji
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego – przedstawiała referat pt. Wybrane zagadnienia prawne
polskiej farmacji w latach 1918-2018, omawiając najważniejsze akty prawne,
regulujące pracę aptek i aptekarzy w niepodległym kraju.
Po wystąpieniu dr L. M. Czyż miała miejsce dyskusja na temat aspektów
prawnych farmacji, szczególnie interesująca ze względu na obecność i
wypowiedzi osób, które w latach 90. XX w. uczestniczyły w kształtowaniu prawa
odnoszącego się do spraw farmacji. Głosy w dyskusji zabrali: dr Wojciech
Kuźmierkiewicz, mgr farm. Michał Byliniak, mgr farm. Zenon Wolniak, mgr
farm. Maria Głowniak i mgr farm. Adam Rudzki.
Elżbieta Rutkowska
Zakład Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
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Mgr Zenon Wolniak
Mgr farm. Zenon Wolniak urodził się w 1933
roku. W roku 1953 ukończył Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcące im T. Kościuszki w Wieluniu.
Tytuł mgr farmacji uzyskał w roku 1959 na
Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej
w Łodzi. Po studiach został zatrudniony w
Gorzowskich
Zakładach
Przemysłu
Bioweterynaryjnego na stanowisku kierownika
Pracowni leków. Następnie był kierownikiem
Oddziału Zaopatrzenia Farmaceutycznego w
Gorzowie Wlkp., który był filią Zielonogórskiego
Zarządu Aptek. W latach 1966 – 1969 był
dyrektorem Białostockiego Zarządu Aptek.
Następne miejsca pracy to apteki na stanowisku kierownika.
W latach 1982 – 1985 był na kontrakcie w Libii gdzie pracował w tamtejszej
aptece otwartej. Po powrocie do kraju pracował w Wojewódzkiej Stacji
Krwiodawstwa na stanowisku kierownika Pracowni Płynów. W latach 1991 2004 prowadził własną aptekę. Drugi stopień specjalizacji z zakresu Farmacji
Aptecznej uzyskał w 1974 roku. Mgr dodatkowo pracował w szkolnictwie. W
latach 1967 - 1972 wykładał przedmiot Technika Przyrządzania Leków w
Zawodowym Studium Medycznym wydz. Farmacji, a w 1989 - 1992 prowadził
wykłady z Ustawodawstwa Farmaceutycznego na Wydziale Farmaceutycznym
Akademii Medycznej w Białymstoku.
Mgr Zenon Wolniak jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego. W latach 1970 – 1978 był członkiem Komisji Propagandy
Zawodu przy Zarządzie Głównym PTFarm. Od roku 1976 był przewodniczącym
tej Komisji. Był członkiem trzy osobowego zespołu, który z ramienia PTFarm
opracował projekt ustawy Izba Aptekarska. Brał udział w pracach legislacyjnych,
które toczyły się w Sejmie przed uchwaleniem ustawy. W roku 1991 został
powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na członka Komitetu
Organizacyjnego Izb Aptekarskich. Interesuje się historią farmacji. Ogłosił wiele
prac dotyczących dziejów aptekarstwa i aptek na Białostocczyzny. W latach 2003
-20011 był członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej, a od roku 2015 jest
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członkiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Od marca 2014 roku pełni
obowiązki redaktora prowadzącego Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Białymstoku.
Za działalność zawodową i społeczną został nagradzany i wyróżniony.
Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową Za wzorową
Pracę w Służbie Zdrowia. Uhonorowany został również Medalem im. Ignacego
Łukaszewicza i Medalem im. Prof. Bronisława Koskowskiego.
Więcej informacji o działalności zawodowej i społecznej mgr Z. Wolniaka
można znaleźć w naszym Biuletynie nr 4/2013.

Beata Telejko
Wyznanie
Gdy jestem, to wzywam wiatr
Gdy jesteś ptakiem, ptaki zaklinam
Gdy jesteś drzewem, patrzę jak las
Liście w pieszczocie do ziemi nagina
Gdy jesteś śniegiem łowię cię w sieć
Gdy jesteś ciałem, nie wiem jak przejść
zmrużenie powiek,
które nas dzieli.
9 listopada 1992
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Dział Naukowy
Zebrania naukowo-szkoleniowe w IV-ym kwartale 2018r.
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku zorganizowała następujące
szkolenia:26 października 2018r.
sympozjum naukowo-szkoleniowe w ramach kursu „Postępy w farmakoterapii
chorób metabolicznych”. Cukrzyca, Otyłość, Miażdżyca, Ból. Rola
farmaceuty w profilaktyce i w leczeniu.”
9 listopada 2018r.
kurs z cyklu „Szkoła Aerozoloterapii. Podstawy terapii inhalacyjnej”
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku wraz Oddziałem Białostockim
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zorganizowali następujące szkolenia:
7 listopada 2018r.
konferencja naukowo-szkoleniowa: „Elektroniczna platforma gromadzenia,
analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (P1)
– wprowadzenie do realizacji e-recepty. ”
10 listopada 2018r.
konferencja naukowo-szkoleniowa: „Realizacja i retaksacja e-recepty w
praktyce.”
7 grudnia 2018r.
konferencja naukowo-szkoleniowa „Recepta elektroniczna w aptece.
Realizacja recepty elektronicznej.”
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Mgr farm. Jarosław Mateuszuk
Zasady oznakowania opakowań serializowanych produktów leczniczych
Podstawa prawna:
 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do
produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania
wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego
łańcucha dystrybucji.
 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/161 z
dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad
dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów
leczniczych stosowanych u ludzi
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie
wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i
treści ulotki ( Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 321 )
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania
opakowań produktu leczniczego i treści ulotki ( Dz.U. 2018, poz. 1626
)
Obowiązki dotyczące oznakowania opakowań leków serializowanych
wynikające z dyrektywy fałszywkowej FMD:
W celu zwiększenia nadzoru nad obrotem produktem leczniczym w krajach
UE dyrektywa wprowadziła obowiązek umieszczania na większości leków na
receptę ( z wyjątkami w załączniku nr 1 do rozporządzenia delegowanego )
dwóch rodzajów zabezpieczeń: unikalnego identyfikatora (UI) w postaci kodu
dwuwymiarowego oraz elementów wskazujących na otwarcie opakowania (ATD,
anti-tempering devices). Wymogi dotyczą również preparatu OTC - Omeprazolu
20 mg i 40 mg w postaci kapsułek dojelitowych twardych. Wyłączenia dotyczą
następujących grup produktów terapeutyczno-diagnostycznych:
 Homeopatyczne produkty lecznicze
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 Generatory izotopów promieniotwórczych
 Zestawy
 Prekursory nuklidów promieniotwórczych
 Produkty lecznicze terapii zaawansowanej, które zawierają tkanki lub
komórki lub składają się z nich
 Gazy medyczne
 Roztwory do żywienia pozajelitowego o kodzie anatomicznoterapeutyczno-chemicznym („ATC”) zaczynającym się od B05BA
 Roztwory wpływające na równowagę elektrolitową o kodzie ATC
zaczynającym się od B05BB
 Roztwory wywołujące osmozę diuretyczną o kodzie ATC zaczynającym
się od B05BC
 Dożylne roztwory uzupełniające o kodzie ATC zaczynającym się od
B05X
 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, włącznie z płynami do irygacji, o
kodzie ATC zaczynającym się od V07AB
 Środki cieniujące o kodzie ATC zaczynającym się od V08
 Testy na choroby alergiczne o kodzie ATC zaczynającym się od V04CL
 Ekstrakty alergenów o kodzie ATC zaczynającym się od V01AA
Informacje zawarte w niepowtarzalnym identyfikatorze ( UI – Unifique
Identifier )
Na opakowaniach leków producenci drukują identyfikator, tzw. kod 2D w
formacie Data Matrix, zawierający następujące elementy:
 Kod produktu umożliwiający rozpoznanie co najmniej nazwy,
nazwy zwyczajowej, postaci farmaceutycznej, mocy, wielkości
opakowania i rodzaju opakowania. W Polsce tym kodem jest
kod EAN, który po dodaniu cyfry ,, 0 ‘’ z przodu staje się
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kodem GTIN. ( oznaczenie na opakowaniu literami PC –
Product Code )


Ciąg znaków numerycznych lub alfanumerycznych o długości
maksymalnie
20
znaków,
wygenerowany
przez
deterministyczny
lub
niedeterministyczny
algorytm
randomizacyjny tzw. numer seryjny (oznaczenia na
opakowaniu literami SN lub S/N - Serial Number );



Numer serii ( oznaczenia na opakowaniu literami Lot lub S )



Termin ważności. ( oznaczenia na opakowaniu literami EXP
lub Tw ) z zastrzeżeniami poniżej:

Na opakowaniach zamiast określenia „Terminu ważności” można użyć
skrótu „EXP”, o ile dla określenia numeru serii użyto skrótu „Lot”, albo skrótu
„Tw”, o ile dla określenia numeru serii użyto skrótu „S”, z koniecznością
objaśnienia znaczenia skrótu na opakowaniu zewnętrznym lub bezpośrednim lub
jeżeli to niemożliwe – w ulotce dla pacjenta w pkt 5: „Termin ważności (EXP)”
albo „Termin ważności (Tw)”.”,
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Kod 2D Data Matrix – jest jednym z rodzajów kodów dwuwymiarowych,
obok takich kodów 2D jak kod QR ( Quick Response ), Aztec Code, MaxiCode,
PDF 417 i in. Do tej pory na opakowaniach produktów leczniczych stosowano
kody jednowymiarowe ( liniowe, kreskowe ), które zawierały zakodowany EAN.
Obecnie ze względu na wymóg zawarcia w niepowtarzalnym identyfikatorze
większej ilości różnych informacji, na jak najmniejszej przestrzeni ( niewielkie
rozmiary opakowania leku ) będą stosowane kody dwuwymiarowe. Poniżej
podstawowa różnica pomiędzy kodem jednowymiarowym, a kodem
dwuwymiarowym:

Zalety kodów 2D w porównaniu do kodów 1D:






większa pojemność,
mniejsze rozmiary,
możliwość znakowania drobniejszych przedmiotów,
kodowanie wszystkich znaków alfanumerycznych, danych binarnych,
grafiki, znaków języka japońskiego, hebrajskiego itp.
lepsze zabezpieczenie danych przed uszkodzeniem.
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Podstawowe rodzaje kodów 2D:

Kod

PDF 417

QR Code

Data Matrix

Rodza
j

matrycowe

spiętrzone barcode

matrycowy

ilość
cyfr

2 710

7 089

3 116

ilość
znakó
w

1 850

4 296

2 355

ilość
bajtów

1 018

2 953

1 018
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Do umieszczenia na opakowaniu leku wybrany został kod 2D Data Matrix,
ponieważ m. in. w porównaniu z kodem 2D QR wymaga na opakowaniu
serializowanego leku mniejszej powierzchni do jego uwidocznienia. Kody 2D
Data Matrix, w grafice czarno-białej, mogą być drukowane na białym, czarnym
lub kolorowym tle, natomiast dla prawidłowego odczytu przez skaner istotny jest
kontrast pomiędzy elementami ciemnymi i jasnymi.

Obok kodów 2D Data Matrix konieczne jest uwidocznienie na opakowaniu leku
4 informacji zawartych w kodzie w układzie literowo-cyfrowym, możliwych do
bezpośredniego odczytu:
 Kodu produktu PC umożliwiającego rozpoznanie co najmniej
nazwy, nazwy zwyczajowej, postaci farmaceutycznej, mocy,
wielkości opakowania i rodzaju opakowania. W Polsce tym
kodem jest kod GTIN – Unikatowy Kod Przedmiotu Handlu (
cyfra ,,0’’+ EAN );


Numeru seryjnego SN - ciągu znaków numerycznych lub
alfanumerycznych o długości maksymalnie 20 znaków, innego

4/2018

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO

39

dla każdego, pojedynczego opakowania leku, w ramach tej
samej serii ( partii ) i daty ważności;


Numeru serii/partii Lot lub S ( definicja wg ustawy Prawo
farmaceutyczne: serią jest określona ilość produktu leczniczego
lub
surowca
farmaceutycznego,
lub
materiału
opakowaniowego, wytworzona w procesie składającym się z
jednej lub wielu operacji w taki sposób, że może być uważana
za jednorodną );



Terminu ważności EXP lub Tw

Odczyt kodu 2D Data Matrix skanerem powoduje wyświetlenie ciągu
cyfr i liter składającego się z powyższych 4 informacji, ułożonych jedna po
drugiej, przedzielonych tzw. Identyfikatorami Zastosowania ( IZ )dwucyfrowymi prefiksami:
 IZ 01 – poprzedza numer towaru: numer jednostki handlowej PC=GTIN
 IZ 10 – poprzedza oznaczenie serii produkcyjnej Lot=S
 IZ 17 – poprzedza datę ważności EXP=Tw (w formacie: RRMMDD)
 IZ 21 – poprzedza numer seryjny SN=S/N, który jest tworzony jako
indywidualne oznaczenie każdego opakowania detalicznego / jednostkowego, wg
zasad przyjętych w danej firmie producenckiej

Struktura odczytu niepowtarzalnego identyfikatora zakodowanego
w kodzie 2D Data Matrix w informatycznym systemie aptecznym:
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Widok (na poprzedniej stronie) fragmentu opakowania serializowanego leku
z czytelnymi informacjami:
PC: 05907626706529 ( Kod produktu - GTIN ) – prefiks 01
SN: W9AYZHANSR3D5 ( Numer seryjny ) – prefiks 21
Lot: AHA2A86 ( Numer serii/partii ) – prefiks 10
EXP: 12/2019 ( Data ważności ) – prefiks 17

Struktura odczytu (u góry) zeskanowanego kodu 2D Data Matrix leku
przedstawionego na zdjęciu powyżej (w kolejności):
010590762670652910AHA2A8611719123121W9AYZHANSR3D5
tzn.
01(prefiks)05907626706529(PC=GTIN)10(prefiks)AHA2A861(Lot)
17(prefiks)191231(EXP w formacie
RRMMDD)21(prefiks)W9AYZHANSR3D5(SN)
Znajomość struktury kodu i poszczególnych prefiksów może być
użyteczna przy ,,ręcznym” wpisywaniu kodu (bez spacji, znaków
interpunkcyjnych ) na podstawie 4 informacji zawartych na opakowaniu ( każda
informacja jest poprzedzona właściwym dla niej prefiksem) np. w przypadku
awarii skanera lub braku dostępu do systemu baz (brak połączenia
internetowego)
Elementy determinujące niepowtarzalność identyfikatora UI
Podstawowym i jedynym elementem, który determinuje to, że każde
opakowanie leku ma swój niepowtarzalny identyfikator jest zawsze numer
seryjny. Oczywiście opakowania tego samego leku z różnych serii
produkcyjnych będą różniły się numerem serii/partii Lot, datą ważności EXP
i numerem seryjnym SN. Poniżej przykład dwóch opakowań tego samego leku
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zawierającego indapamid SR o tej samej mocy i wielkości opakowania
GTIN=PC, z tej samej serii produkcyjnej Lot i o tej samej dacie ważności EXP:

Powyższe opakowania różnią się tylko numerem seryjnym SN, który w
tym wypadku determinuje niepowtarzalność identyfikatora UI.
Podsumowanie
Od dnia 9 lutego 2019 r. na wszystkich szczeblach dystrybucji produktów
leczniczych Rx obowiązują zapisy dyrektywy fałszywkowej FMD i
rozporządzenia delegowanego w całej Unii Europejskiej ( i niektórych innych
krajach na świecie ). Stopniowo będą pojawiać się w dystrybucji aptecznej
opakowania produktów leczniczych oznakowanych według określonych zasad,
które przedstawiłem powyżej. W chwili obecnej najwięcej leków pakowanych w
tak oznakowane opakowania jest produkowanych przez kilka firm
farmaceutycznych jak KRKA, GSK, Polpharma i in. Powyższa prezentacja ma na
celu zapoznanie farmaceutów z nowymi informacjami ( w nowym formacie )
zamieszczanymi na opakowaniach serializowanych leków.
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Wspomnienia
W dniu 9 lutego 2019r. zmarł dr Jan Szrzedziński. Został pochowany 13
lutego 2019r. na cmentarzu w Turośni Kościelnej.

Poniżej zamieszczamy przedruk materiału Jego autorstwa , który ukazał się
w nr IV/20011 Biuletynu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku „Farmacja
Regonu Północno-Wschodniego”. Życiorys dr Jana Szrzedzińskiego zamieścimy
w kolejnym numerze naszego wydawnictwa.

†††
Zamieszczone poniżej rewelacje dotyczące doczesnych szczątków bł. ks.
Jerzego Popiełuszki są autorstwa naszego Kolegi dr n. farm. Jana
Szrzedzińskiego. Do podstawowych danych z jego życiorysu, podanych w jednym
z załączników do doniesienia,
pragniemy dodać nieco szczegółów
naświetlających sylwetkę autora. Dr Szrzedziński pochodzi z rodziny
ziemiańskiej. Dyplom magistra farmacji uzyskał w AM w Lublinie w 1960 r. ,
doktorat nauk farmaceutycznych w 1977 r. Od 1968 r. przez ponad 30 lat był
pracownikiem naukowym – kierownikiem pracowni chemiczno - toksykologicznej
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Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1992 r.
otworzył aptekę w Turośni Kościelnej, którą dotąd prowadzi. Udziela się
społecznie w Samorządzie Aptekarskim. W latach 1995 – 1999 był członkiem
Okręgowej Rady Aptekarskiej, a w latach 2007 – 2011 członkiem Okręgowego
Sądu Aptekarskiego. Odznaczony Medalem im Br. Koskowskiego Posiada
również Złoty Krzyż Zasługi i Medal 25-lecia „Solidarności”. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Związku Szlachty Polski,
Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna , Polskiego Związku Łowieckiego,
honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Szwadronu
Kawalerii im. gen. Zygmunta Podchorskiego
Pragniemy zwrócić uwagę, że dzięki uprzejmości Autora mamy możność
jako pierwsi zasygnalizować środowisku farmaceutycznemu udział naszego
Kolegi w uratowaniu bezcennych relikwii, tuż po odsłonięciu tablicy
upamiętniającej miejsce ich przechowania.
Red.

Białystok, 24.11.2011 r.
Zabezpieczenie i przekazanie Kościołowi doczesnych szczątków
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
W październiku 1984 r. po odnalezieniu i wydobyciu ciała ks. Jerzego
Popiełuszki z zalewu na Wiśle koło tamy we Włocławku, przewieziono je do
Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku celem
przeprowadzenia sekcji zwłok i stosownych badań zgodnie z postanowieniem
Prokuratury Rejonowej w Białymstoku.
Widziałem Księdza kiedy już leżał na stole sekcyjnym w prosektorium. Był
w sutannie, na szyi miał założoną pętlę tzw. lejce biegnące przez plecy do
podkurczonych nóg w ten sposób, że gdyby chciał wyprostować nogi, to pętla na
szyi zaciskała się. Do nóg przymocowany był worek z kamieniami. Ręce, twarz
oraz sutanna były zabrudzone mułem rzecznym. Sekcję sądowo-lekarską zwłok
ks. Jerzego Popiełuszki przeprowadzono w dniu 31 października 1984 r., podczas
której pobrano do badań chemiczno-toksykologicznych próbę krwi, moczu,
wycinki nerek, śledziony, i wątroby oraz żołądek z treścią żołądkową i odcinek
jelita cienkiego z treścią jelitową.
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Badania
chemiczno-toksykologiczne
pobranych
materiałów
przeprowadziłem osobiście, będąc kierownikiem pracowni chemicznotoksykologicznych – starszym wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Medycyny
Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku.
W wyniku przeprowadzonych wszechstronnych badań nie stwierdziłem
obecności alkoholu etylowego, narkotyków, leków psychotropowych, innych
substancji psychoaktywnych, leków i innych substancji chemicznych silnie
działających.
Pozostałe materiały po przeprowadzeniu badań przechowywałem w stanie
zamrożonym zgodnie z przepisami przez okres 4 tygodni, a w tym szczególnym
przypadku dłużej, bo przez okres około pół roku. Po tym czasie zabezpieczone
materiały rozmroziłem, wycinki nerek, śledziony i wątroby umieściłem w
oddzielnym szklanym słoju o pojemności 1 litra typu twist i zalałem mieszaniną
10% roztworu formaliny z bezwodnym alkoholem etylowym w stosunku 1:1.
Pozostałą po badaniach krew w ilości około 400 cm3 wylałem na chemicznie
czystą i odtłuszczoną taflę szklaną i celem wysuszenia umieściłem w ciemności
w temperaturze pokojowej. Po wyschnięciu krwi, żyletką zeskrobałem kryształki
hemoglobiny i umieściłem je w dwóch szklanych probówkach o pojemności
30cm3. Tak zabezpieczone materiały przechowywałem w Zakładzie w wielkiej
tajemnicy do czasu przekazania ich władzom kościelnym. Uważałem bowiem, że
w przyszłości będą one relikwiami męczennika ks. Jerzego Popiełuszki.
Zabezpieczona w ten sposób krew zachowuje swoje właściwości genowe przez
dziesiątki lat, a nawet dłużej.
W kwietniu 1986 r. odwiedziłem mego licealnego kolegę ks. Jerzego
Gisztarowicza, który był wówczas duszpasterzem akademickim przy kościele św.
Rocha w Białymstoku i powiedziałem mu, że zabezpieczyłem i chciałem
przekazać
Kościołowi wysuszoną krew i wycinki niektórych narządów
wewnętrznych ks. Jerzego Popiełuszki.
Taką samą informację przekazałem profesorowi dr hab. Andrzejowi
Kalicińskiemu – kierownikowi kliniki kardiologii Akademii Medycznej w
Białymstoku – członkowi Solidarności w AMB, której byłem
wiceprzewodniczącym. Profesor Andrzej Kaliciński nawiązał w tej sprawie
kontakt z Kurią Arcybiskupią w Białymstoku.
W tym czasie był budowany budynek wraz z kaplicą dla Zgromadzenia ss.
Misjonarek Św. Rodziny przy ul. Stołecznej w Białymstoku.
Ksiądz Jerzy Gisztarowicz w porozumieniu z ks. Wacławem Lewkowiczem
– notariuszem Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku, zaproponowali, ażeby
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zabezpieczone materiały ukryć w ścisłej tajemnicy w ścianie budującego się
budynku dla ww. Zgromadzenia Sióstr.
W umówionym dniu tj. 18 kwietnia 1986 r. zabezpieczone materiały
przyniosłem do pokoju ks. Jerzego Gisztarowicza na plebanii przy kościele św.
Rocha w Białymstoku i przekazałem je pod przysięgą siostrze Laurencji –
Kazimierze Fabisiak ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w
Białymstoku przy ul. Stołecznej 5 w obecności następujących osób: mgr ks.
Jerzego Gisztarowicza, prof. dr hab. Andrzeja Kalicińskiego i ks. mgr Wacława
Lewkowicza. Sporządzono protokół przekazania podpisany przez wszystkie
obecne osoby, który dołączono do zabezpieczonych materiałów.
W dniu 22 maja 1986 r. zabezpieczone materiały wraz z oryginałem
dokumentu przekazania umieszczono w dębowej skrzynce, zalakowano,
opatrzono pieczęcią Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku i
zamurowano w ścianie sanktuarium bł. Bolesławy Lament przy ul. Stołecznej w
Białymstoku. Ze względu na ścisłą tajemnicę przy wmurowaniu skrzynki do
ściany budynku było bardzo wąskie grono osób. Świadkami tego wydarzenia byli
ks. Cezary Potocki ówczesny Kanclerz Kurii, dr Jan Szrzedziński, ks. Jerzy
Gisztarowicz, inż. Toczydłowski, który pracował przy budowie sanktuarium, a
także ponad 80-letnia s. Laurencja Fabisiak.

W maju 2010 r. przed mającymi się odbyć uroczystościami związanymi z
beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki skrzynka z doczesnymi szczątkami
męczennika została wydobyta decyzją ks. abp. Edwarda Ozorowskiego
metropolity białostockiego. Trzynastego czerwca 2010 r. podczas uroczystości
dziękczynnych za beatyfikację relikwie ks. Jerzego zostały przeniesione do
kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i tam pozostaną.
W kaplicy przy ul. Stołecznej w Białymstoku w miejscu gdzie przez lata
przechowywane były relikwie błogosławionego, w dniu 30 listopada 2011 r.
została odsłonięta pamiątkowa tablica.
dr n. farm. Jan Szrzedziński
Biegły Sądowy
przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku
z zakresu farmakologii i toksykologii
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