
JUBILEUSZOWA XX JURAJSKA WIOSNA FARMACEUTÓW

W dniach 17-19 czerwca 2022r w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Morsko Plus w
Skarżycach odbyła się konferencja farmaceutyczna z cyklu JURAJSKA WIOSNA FARMACEUTÓW. Jest to

duże, cykliczne wydarzenie organizowane z myślą o farmaceutach szpitalnych, ale cieszące się
znacznym zainteresowaniem również wśród aptekarzy pracujących w aptekach ogólnodostępnych.

Dzieje się tak za sprawą niekonwencjonalnej, różnorodnej tematyki wykładów oraz wyjątkowych
gości. Jeszcze do niedawna było to dzieło współpracy częstochowskiego oddziału Polskiego

Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jednak od kilku
lat Izba Aptekarska w Częstochowie jest jedynym organizatorem tej konferencji. Należy w tym
momencie podkreślić, że żadna z dwudziestu Jurajskich Wiosen nie odbyłaby się bez naszych

wspaniałych sponsorów, na których wsparcie niezawodnie możemy liczyć za każdym razem. Nasza
konferencja otwiera szereg możliwości współpracy, poszerzenia horyzontów oraz nie mniej ważnej

integracji środowiska farmaceutycznego. 

Fot. Izabela Łysakowska

W tym roku program konferencji obfitował w szereg wykładów zarówno medyczno-
farmaceutycznych jak i zgłębiających prawne aspekty pracy farmaceuty. Wykład inauguracyjny pt.

„Najczęstsze przyczyny nieskuteczności terapii w lecznictwie zamkniętym” tegorocznej edycji
Jurajskiej Wiosny Farmaceutów poprowadził dr n. med. . Marcin Cichoń. Śląski Wojewódzki

Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej w bardzo ciekawy i praktyczny sposób przedstawił problem
nieefektywnej farmakoterapii. Swoje wnioski popierał wieloma przykładami z własnej praktyki i

obserwacji. Wystąpienie dr Cichonia wywołało dyskusję o niewłaściwie kojarzonych ze sobą lekach.



Na koniec swojego wystąpienia dr Cichoń podzielił się ze słuchaczami wrażeniami ze stażu w
Hiszpanii, niezwykłego doświadczenia pracy w innych realiach farmacji szpitalnej. Zachęcał zebranych

do wzięcia udziału w rekrutacji do kolejnej edycji tego programu stażowego prowadzonego przez
Naczelną Izbę Aptekarską. Ocenił swój staż w szpitalu Son Espases w Palma de Mallorca jako genialną

lekcję tego, jak może wyglądać praca farmaceuty szpitalnego, który jest członkiem zespołu
terapeutycznego na oddziale nie tylko w teorii ale i w praktyce.

Dr n. med. Marcin Cichoń

Piątkową część konferencji dopełniły wystąpienia przedstawicieli firm farmaceutycznych. Zebrani
farmaceuci mogli przekonać się na własne oczy o jakości obłożeń operacyjnych na firmowym

stoisku, gdzie przedstawiciele hurtowni prezentowali wysokiej klasy produkty. 

Niezwykle ciekawe i pouczające było wystąpienie przedstawicielki
producenta wyrobów medycznych, która uświadomiła zebranym zmianę
przepisów dotyczących wyrobów medycznych, stopniowe wejście w życie

Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych 2017/745, zwanego
MDD, na terenie państw UE. Omówiła powstanie europejskiej bazy danych
EUDAMED, zapewniającej szybki dostęp do informacji na temat wyrobów

medycznych, producentów, certyfikatów oraz badań klinicznych.
Prelegentka informowała o konieczności zainstalowania w aptekach

systemów do archiwizacji kodów, które będą posiadać wszystkie wyroby
medyczne oraz o aktualizacji procedur szczególnie w placówkach

akredytowanych. Graniczną datą będzie maj 2025 roku, kiedy wyroby
medyczne zarejestrowane zgodnie z dotychczas obowiązującą dyrektywą

MDD nie będą już sprzedawane ani dystrybuowane. 



Gościem honorowym XX Jurajskiej Wiosny Farmaceutów była Krajowa Konsultant ds. Farmacji
Szpitalnej dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, która otworzyła sobotni panel wykładem pt. „Problemy

aptek szpitalnych a Ustawa o zawodzie farmaceuty”. Pani dr Chmal-Jagiełło odniosła się do słów dr
Cichonia o tym jak pracowało się w Hiszpanii. Wyodrębniła trzy zasadnicze bolączki farmacji szpitalnej
w Polsce. Są to: niewystarczająca ilość pracowników, brak nowoczesnych systemów (m.in. unit dose),

brak współpracy lekarz-farmaceuta. Kluczowe dla poprawy warunków pracy, a co za tym idzie
poprawy skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii pacjenta, byłoby przedstawienie i

uświadomienie tych problemów dyrektorom szpitali. To na ich barkach spoczywa podjęcie decyzji w
sprawach tak ważnych dla funkcjonowania aptek szpitalnych pod warunkiem, że sprawy te zostaną
skutecznie zasygnalizowane. Tutaj dużą rolę mogą odegrać farmaceuci szpitalni. Dr Krystyna Chmal-

Jagiełło podkreśliła, że zapisy w Ustawie o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 roku,
dotyczące usług opieki farmaceutycznej w szpitalu są możliwe do wprowadzenia jedynie po znacznej

modernizacji systemu współpracy pomiędzy apteką szpitalną a oddziałami. Na dzień dzisiejszy
pracownicy aptek szpitalnych, pomimo swoich wysokich kompetencji, mają znikomy wpływ na

farmakoterapię, jej optymalizację poprzez przygotowanie i dostarczanie konkretnego leku
konkretnemu pacjentowi. Pani konsultant jeszcze raz wróciła do wykładu dr n. farm. Marcina

Cichonia mówiąc, że to właśnie zagraniczne praktyki uświadamiają co i jak należy zrobić, by choć
trochę zbliżyć się do wymarzonych ideałów.

Prezes NRA mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz Krajowa Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej
dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło



Sobotni panel obfitował w podniosłe wystąpienia.  Jurajską Wiosnę Farmaceutów w tym roku
zaszczyciła swoją obecnością również pani prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta
Piotrowska -Rutkowska. Swoje słowa skierowała w głównej mierze do tegorocznych absolwentów

kierunku farmacja, którzy uroczyście odbierali Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty. Pani prezes
zachęcała młodych farmaceutów do walki o swoje prawa. Mówiła jak ważne jest zachowanie wartości

z którymi zaczynają swoją pracę w zawodzie i jak istotne w tej pracy są wzajemne relacje. Prosiła by
nie zapominać o zachowaniu jedności środowiska farmaceutycznego i pracy na rzecz samorządu. 

W obecności mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej – Rutkowskiej prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej mgr farm. Przemysław Orlikowski przyjął od absolwentów uroczyste ślubowanie.
Wręczone zostały: list gratulacyjny dla nowych członków CzOIA, odznaka Częstochowskiej Izby

Aptekarskiej oraz Kodeks Etyki Aptekarza. Ten wyjątkowy moment w życiu każdego farmaceuty,
poprzez miejsce, czas i obecnych gości, młodzi magistrzy z pewnością zapamiętają jako szczególne

wydarzenie. 

Wręczenie Praw Wykonywania Zawodu Farmaceuty

Po przerwie obiadowej na uczestników jubileuszowej konferencji czekał już kolejny punkt programu.
Pan prezes Przemysław Orlikowski zaprosił wszystkich na wycieczkę botaniczną, która jest

nieodłącznym elementem każdej Jurajskiej Wiosny i której punktem kulminacyjnym w tym roku miało
być otwarcie wyjątkowego projektu Izby Aptekarskiej w Częstochowie. Projekt stworzenia ścieżki

edukacyjnej, prowadzącej na szczyt góry Apteka położonej w gminie Kroczyce w miejscowości
Podlesice szczęśliwie udało się zrealizować i dziś możemy się  nim cieszyć i być z niego dumni.

Zakończeniem  trasy jest miejsce na szczycie góry, gdzie stanęła ufundowana ze składek członków
Izby Aptekarskiej w Częstochowie ławeczka z zadaszeniem oraz tablice informacyjne. Zawierają one
opis roślin leczniczych, które rosną na zboczu wspomnianej góry oraz legendę opisującą genezę jej



nazwy.  Od lat przewodniczką po jurajskich szlakach jest dr n. farm. Katarzyna Kowalik – wykładowca
Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w

Katowicach. Biorąc pod uwagę niezwykłą wiedzę o roślinach, jaką posiada nasza Przewodniczka i jej
zamiłowanie do fotografowania flory, poprosiliśmy właśnie ją o pomoc przy stworzeniu tablicy

informacyjnej  z leczniczą roślinnością Góry Apteka. Wyszło przepięknie! Góra Apteka posiada swoją
historię, przekazywaną z dziada pradziada kolejnym pokoleniom. O wyjątkowości tego miejsca

opowiedział nam mieszkaniec Skarżyc, lokalny społecznik i były pracownik ośrodka wczasowego
"Morsko Plus" pan Witold Leśniak. Z uwagi na to, że legenda ma pierwiastek nawiązujący do Zawodu

Farmaceuty postanowiliśmy ją spisać i umieścić na tablicy. Projekt tablicy z legendą wykonała mgr
inż. Izabela Łysakowska. Tym sposobem każdy, kto dotrze wytyczoną przez nas ścieżką edukacyjną na

szczyt Góry Apteka, dowie się skąd pochodzi jej nazwa. 

Przedsięwzięcie nie należało do najprostszych w realizacji. Wymagało uzyskania wielu zgód i
pozwoleń. Cały proces trwał 3 lata i zakończył się sukcesem.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Witold Leśniak, Katarzyna Kowalik, Przemysław Orlikowski

Goście konferencji pokonali odcinek Szlaku Orlich Gniazd pomiędzy górą Zborów a Zamkiem
Bąkowiec w Skarżycach docierając do ścieżki edukacyjnej, prowadzącej w kierunku Góry Apteka. Na

szczycie Góry Apteka gospodarz konferencji i pomysłodawca projektu mgr farm. Przemysław
Orlikowski wraz z honorowymi gośćmi, przecinając symboliczną czerwoną wstęgę, dokonał

uroczystego otwarcia Przystanku Leśnego oraz Ścieżki Edukacyjnej Góry Apteka na Szlaku Orlich
Gniazd. 

Dwudziesta Jurajska Wiosna Farmaceutów w Skarżycach zakończyła się w niedzielę 19 czerwca 2022r.
panelem dyskusyjnym uczestników oraz prelegentów. Zebrani poruszali wiele istotnych dla swojego

zawodu spraw i aktualnych problemów. Niezależnie od poruszanych tematów, za każdym razem
dyskusje przynosiły wiele wspólnych wniosków, co potwierdziło istotę panelu i całości konferencji .

Tekst i fotografie

mgr inż. Izabela Łysakowska, biuro CzOIA


