
„FARMACJA WIELKOPOLSKA” nr 3-4 (20/21)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania „Farmacji Wielkopolskiej” (nr 3-
4/2022). Pismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronach 
internetowych www.woia.pl oraz www.farmacjawielkopolska.pl. Polecamy 
zwłaszcza artykuły:

● dr Aliny Góreckiej „LOGIKA PRAWA I MANOWCE INTERPRETACJI” - 
autorka odpowiada na pytanie: czy niewykorzystana resztka leku mieści 
się w pojęciu leku zniszczonego?

● „KRAJOBRAZ PO USTAWIE” – opinie o ustawie o zawodzie farmaceuty z 
perspektywy farmaceuty szpitalnego, konsultanta wojewódzkiego w 
dziedzinie farmacji aptecznej i kierownika hurtowni farmaceutycznej;  

● mgr farm. Mateusza Szamałka o usługach logistycznych w hurtowniach 
farmaceutycznych;

● radcy prawnego Łukasza Świderskiego o konsekwencjach skreślenia z 
rejestru farmaceutów i radcy prawnego Marcina Józefiaka o pożytkach z 
czytania uzasadnienia decyzji administracyjnej;

● mgr farm. Agnieszki Filipek „PRZEGLĄD LEKOWY W POLSCE I WIELKIEJ 
BRYTANII”;

● dr n. med. Beaty Skibskiej o  pielęgnacji ciała osób leżących;

● dr. n. farm. Wojciecha Musiała „PILOTAŻ CZY ODLOT?” o 
najważniejszych problemach, z jakim zmagają się polscy farmaceuci; 

● o bezpieczeństwie terapii infuzyjnej (rozmowa z mgr Marią Budnik-
Szymoniuk z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy);

● mgr farm. Karoliny Kulbiej „PRESJA SELEKCYJNA” o sygnałach 
zwiastujących koniec ery antybiotyków;

● dr n. farm. Hanny Piechockiej-Koczwara o roślinach o  działaniu 
przeciwdrobnoustrojowym;

● prof. dr. hab. Franciszka Główki „PRZESTRZEŃ DLA FARMACJI” o  
projekcie poznańskiego Collegium Pharmaceuticum i jego realizacji; 

● „COLLEGIUM NA MIARĘ XXI WIEKU” – rozmowa z prof. dr hab. ANNĄ 
JELIŃSKĄ, dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

http://www.farmacjawielkopolska.pl/


● dr. Klausa Kocha „LÖWEN-APOTHEKE W TREWIRZE” o najstarszej 
niemieckiej aptece, która od 1660 roku jest w posiadaniu tej samej 
rodziny;

● mgr. farm. Michała Miśkiewicza o pracy farmaceuty w Wielkiej Brytanii 
(„BRYTYJSKA APTEKA PO BREXICIE”) i mgr farm. Moniki Bandurowskiej 
o hiszpańskiej aptece szpitalnej;

● dr. n. farm. Jana Majewskiego o Awicennie i jego traktacie „Canon 
medicinae”.
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●

● „PRZESTRZEŃ DLA FARMACJI” – o projekcie poznańskiego Collegium 
Pharmaceuticum i jego realizacji pisze prof. dr hab. Franciszek Główka.

● „NAUKA DLA PRZEMYSŁU” – Jacek Wajda o Centrum Innowacyjnej 
Technologii Farmaceutycznej w Poznaniu.

● „LOGIKA PRAWA I MANOWCE INTERPRETACJI”. „Czy definicja 
słownikowa, na najwyższym poziomie ogólności, jest wystarczającą 
podstawą do interpretacji zapisów Prawa Farmaceutycznego i 
Rozporządzenia? Czy taka interpretacja jest zgodna z logiką i celem tej 
ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych? Moim zdaniem nie ma żadnej 
podstawy prawnej do interpretacji niewykorzystanych resztek 
produktów leczniczych jako produktów leczniczych zniszczonych”  - pisze 
dr Alina Górecka 

● „KRAJOBRAZ PO USTAWIE”. Minął rok od wejścia w życie Ustawy z dnia 
10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Po roku jej funkcjonowania 
czas na refleksję. Co zmieniła w wykonywaniu naszego zawodu? Czy 
ustawa otworzyła nowe możliwości jego wykonywania? Które z zapisów 
budzą największe kontrowersje? Czy dziś widzimy wyraźnie przepisy, 
które należałoby zmienić? Wypowiadają się na ten temat mgr farm. 
Anna Łohynowicz, dr n. farm. Stefan Piechocki i mgr farm. Agnieszka 
Struk.

● „PILOTAŻ CZY ODLOT?”. „Uważam, że nie powinniśmy bawić się w 
przekonywanie rządzących o naszej wyjątkowej roli dla ochrony zdrowia 
publicznego. Powinniśmy natomiast wykazać, że bez farmaceutów 
system się zawali. Ale do tego konieczne jest zjednoczenie i odwaga. 
Powinniśmy odmówić świadczenia usług, za które nikt nam nie płaci” – 
pisze  dr n. farm. Wojciech Musiał. 

● „USŁUGI LOGISTYCZNE W HURTOWNIACH” - artykuł mgr. farm. 
Mateusza Szamałka.



● „SERWISY INFUZYJNE CZYLI TEAM PLAY”. „Z udziałem farmaceutów 
powinna być budowana świadomość zagrożeń wynikających z trybu 
przygotowania i podaży leków oraz użytkowania wyrobów medycznych 
służących bezpieczeństwu terapii infuzyjnej. Zgłoszenie przez 
pielęgniarkę, położną, ratownika czy lekarza do apteki szpitalnej 
problemów w tym obszarze spowoduje wdrożenie właściwej procedury.  
To droga - jak się okazuje nie zawsze prosta - do poprawy jakości terapii 
infuzyjnej” - mówi mgr MARIA BUDNIK-SZYMONIUK, nauczyciel 
akademicki w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego w Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, w rozmowie z Dariuszem Łukaszyńskim.

● „PIELĘGNACJA CIAŁA OSÓB LEŻĄCYCH” – artykuł dr n. med. Beaty 
Skibskiej. 

● „KONSEKWENCJE SKREŚLENIA Z REJESTRU FARMACEUTÓW” – artykuł  
radcy prawnego Łukasza Świderskiego.

● „PRESJA SELEKCYJNA”.  „Pojawienie się szczepów opornych na wszystkie 
stosowane do tej pory grupy antybiotyków może zwiastować 
nieuchronny koniec ery antybiotyków i stanowi sygnał ostrzegawczy, 
którego nie należy bagatelizować” – pisze mgr farm. Karolina Kulbiej.

● „PRZEGLĄD LEKOWY W POLSCE I WIELKIEJ BRYTANII” - artykuł mgr 
farm. Agnieszki Filipek.

● „NIE TYLKO WĘŻOWA TRAWA” – dr n. farm. Hanna Piechocka-Koczwara
o roślinach o  działaniu przeciwdrobnoustrojowym.

● „W HISZPAŃSKIEJ APTECE SZPITALNEJ” – artykuł  mgr farm. Moniki 
Bandurowskiej. 

● „BRYTYJSKA APTEKA PO BREXICIE” – mgr farm. Michał Miśkiewicz o 
pracy farmaceuty w Wielkiej Brytanii.

● „DECYZJE DO POPRAWKI”. „W decyzji administracyjnej ważna jest nie 
tylko jej sentencja, ale także uzasadnienie” - pisze radca prawny Marcin 
Józefiak.

● „OBCHODY XXX ŚWIĘTA APTEKARZY” -  o spotkaniu w Muzeum Farmacji
w Poznaniu z okazji dorocznego święta farmaceutów i wystawie 
malarskiej mgr farm.  Małgorzaty Kuczerowskiej i mgr farm. Jędrzeja 
Janusa.



● „LÖWEN-APOTHEKE W TREWIRZE” – dr Klaus Koch o najstarszej 
niemieckiej aptece, która od 1660 roku jest w posiadaniu tej samej 
rodziny.

● „KSIĄŻĘ MEDYCYNY” – dr n. farm. Jan Majewski o Awicennie i jego 
traktacie „Canon medicinae”.

● „MAK  INSPIRACJĄ  ARTYSTÓW  ART  NOUVEAU” – artykuł dr Hanny 
Cytryńskiej.

W numerze również komentarz satyryczny HENRYKA SAWKI oraz felietony dr 
Aliny Góreckiej, dr. n. farm. Marka Jędrzejczaka, Dariusza Łukaszyńskiego i 
Eugeniusz Jarosika.

Zapraszamy do współpracy z redakcją czasopisma. 
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