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Je�li pani minister zechce

Do redakcji Aptekarza Polskiego dotar³a kopia listu wys³anego
do ministra zdrowia przez magistra farmacji Krzysztofa Przystupê, zna-
nego aptekarza z Lublina. Niemal¿e w ka¿dej linijce listu, którego frag-
menty za zgod¹ autora cytujemy, zawarte jest rozgoryczenie sytuacj¹
panuj¹c¹ na rynku dystrybucji leków. Zdaniem autora stan obecny
prowadzi zagra¿a egzystencji prowadzonych przez niezale¿nych far-
maceutów aptek indywidualnych i rodzinnych, które s¹ sol¹ aptekar-
stwa w Polsce. Trudno uwierzyæ, ¿eby w ministerstwie zdrowia nie do-
strzegano tego problemu. Wydaje siê, ¿e nie tylko aptekarzom znane
s¹ wyliczenia ile na refundacji leków móg³by zaoszczêdziæ NFZ, gdyby
okie³znano ¿ywio³ rynku i wprowadzono, jak w wielu krajach euro-
pejskich, zasady reguluj¹ce dystrybucjê leków.

Je�li pani minister Ewa Kopacz zechce wy³o¿yæ szerokiemu ogó³o-
wi aptekarzy zasady tzw. polityki lekowej prowadzonej przez resort
zdrowia, to redakcja Aptekarza Polskiego zaprasza na swoje ³amy.
Z chêci¹ opublikujemy tê wypowied�.

Niejako a propos poprzedniego w¹tku wypowiada siê magister
farmacji Piotr Bohater. W wywiadzie udzielonym Aptekarzowi Polskie-
mu, stwierdza, ¿e �wa¿¹ siê obecnie losy modelu funkcjonowania eu-
ropejskich aptek w przysz³o�ci - czy bêd¹ to apteki niezale¿ne, w któ-
rych aptekarze bêd¹ wykonywaæ swoj¹ pracê w ramach wolnego za-
wodu, czy bêd¹ to du¿e sieci apteczne prowadzone przez miêdzynaro-
dowe spó³ki lub korporacje, w których farmaceuci bêd¹ mieli ograni-
czony wp³yw na decyzje dotycz¹ce funkcjonowania aptek�. Polecamy
lekturê wywiadu, który jest kopalni¹ wiedzy o miêdzynarodowej ak-
tywno�ci samorz¹du aptekarskiego.

Z satysfakcj¹ zauwa¿amy, ¿e rozszerza siê oferta szkoleñ ci¹g³ych
prowadzonych na odleg³o�æ via Internet. Wkrótce ruszy nowa platfor-
ma edukacyjna, któr¹ uruchamia Uniwersytet Medyczny w £odzi. Za-
praszamy do lektury artyku³ów zamieszczonych w rubryce �e-dukacja�.

Od 7 marca do kontroli dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie pro-
wadzenia m.in. hurtowni farmaceutycznej i apteki ogólnodosptêpnej
stosuje siê odpowiednie przepisy znowelizowanej z koñcem ubieg³ego
roku ustawy O swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej. Temat ten jest
szeroko omówiony przez Jêdrzeja Bujnego i Ewê Wielañczyk.

Z nadziej¹, ¿e na ³amach Aptekarza Polskiego zostanie podjêta
dyskusja o Kodeksie Aptekarza RP publikujemy rozwa¿ania magister
Lidii Czy¿, koordynatora Departamentu Etyki i Deontologii Zawodu.

Wkrótce rozpoczn¹ siê wakacje. Byæ mo¿e wielu z naszych czytel-
ników odwiedzi podczas wakacji stolicê. Gdy tak siê stanie, to warto
po�wiêciæ czas na odwiedzenie warszawskiego Muzeum Farmacji im.
Antoniny Le�niewskiej, do czego zachêca Zuzanna Marciñska, autor-
ka artyku³u � Piêknie wygl¹da³y niegdy� apteki�.
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� Prawdopodobnie nie wszyscy
aptekarze, zajêci na co dzieñ  prac¹
z w³asnymi pacjentami, maj¹ wie-
dzê, ¿e aptekarskie sprawy dziej¹ siê
tak¿e na miêdzynarodowym forum,
gdzie  w imieniu polskich apteka-
rzy dzia³a Naczelna Rada Aptekar-
ska i reprezentuj¹cy j¹ Departament
Spraw Zagranicznych , którego jest
Pan koordynatorem. Czym siê zaj-
muje kierowany przez Pan Depar-
tament?  Z kim bezpo�rednio Pan
wspó³dzia³a w prowadzeniu spraw
Departamentu?

Pocz¹tek dwudziestego pierw-
szego wieku jest okresem wyj¹tko-
wo trudnym i burzliwym dla ca³ego
aptekarstwa europejskiego. Z jed-
nej strony pojawi³y siê wspania³e
nowe mo¿liwo�ci wynikaj¹ce z bar-
dzo szybkiego postêpu technologicz-
nego, z drugiej strony coraz wiêcej
jest trudnych do ogarniêcia zagro¿eñ
oraz dylematów etycznych zwi¹za-
nych z agresywnymi dzia³aniami mar-
ketingowymi, jeszcze tak niedawno
ca³kowicie obcymi w tej dziedzinie
ochrony zdrowia. Wa¿¹ siê obecnie
losy modelu funkcjonowania euro-
pejskich aptek w przysz³o�ci - czy
bêd¹ to apteki niezale¿ne, w których
aptekarze bêd¹ wykonywaæ swoj¹
pracê w ramach wolnego zawodu,

czy bêd¹ to du¿e sieci apteczne pro-
wadzone przez miêdzynarodowe
spó³ki lub korporacje, w których far-
maceuci bêd¹ mieli ograniczony
wp³yw na decyzje dotycz¹ce funk-
cjonowania aptek.

W tym trudnym czasie wyj¹tko-
we znaczenie ma wymiana informa-
cji i do�wiadczeñ miêdzy izbami ap-
tekarskimi krajów cz³onkowskich
Unii Europejskiej, zarówno na forum
organizacji miêdzynarodowych zrze-
szaj¹cych samorz¹dy aptekarskie
krajów europejskich jak i w trakcie
bezpo�rednich spotkañ i wymiany
korespondencji. Z punktu widzenia
prac Naczelnej Izby Aptekarskiej
najwa¿niejsz¹ europejsk¹ organi-
zacj¹ farmaceutów jest Grupa Far-
maceutyczna Unii Europejskiej
(PGEU).

Zakres dzia³añ Departamentu
Spraw Zagranicznych NRA jest bar-
dzo szeroki. Obejmuje on w szcze-
gólno�ci:
* Dok³adne zapoznawanie siê z do-

kumentami tworzonymi w trakcie
prac PGEU oraz z publikacjami
(czasopisma, Internet, ksi¹¿ki)
z ró¿nych krajów po�wiêconymi
funkcjonowaniu rynku farmaceu-
tycznego.

* Opracowywanie wa¿nych zagad-
nieñ z prac legislacyjnych samo-

rz¹du w oparciu o ustawy i roz-
porz¹dzenia wybranych krajów
europejskich � Austrii, Niemiec,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.

* Wykorzystywanie zdobytej wiedzy
w celu wsparcia prac NIA, szcze-
gólnie w zakresie dostarczania
merytorycznych argumentów dla
naszych projektów zmian legisla-
cyjnych � poprzez przygotowy-
wanie odpowiednich raportów
dla Prezesa NRA, Prezydium
NRA oraz pozosta³ych cz³onków
NRA

* Reprezentowanie NRA w trakcie
prac PGEU i forsowanie rozwi¹-
zañ korzystnych dla polskich ap-
tekarzy w opiniowaniu projektów
dotycz¹cych aptekarstwa euro-
pejskiego (np. dokumentów i dy-
rektyw opracowywanych przez
Komisjê Europejsk¹).

* Bezpo�rednia wspó³praca z Izba-
mi Aptekarskimi krajów europej-
skich

* Prowadzenie bie¿¹cej korespon-
dencji kierowanej do Departa-
mentu Spraw Zagranicznych
NRA

W prowadzeniu spraw Depar-
tamentu �ci�le wspó³pracujê z dwo-
ma cz³onkami Departamentu Spraw
Zagranicznych NRA � dr. Tadeuszem

Wa¿¹ siê losy modelu
funkcjonowania

europejskich aptek

� na pytania Aptekarza Polskiego odpowiada mgr farm. Piotr Bohater, koordynator Departamentu Spraw
Zagranicznych Naczelnej Rady Aptekarskiej

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m
 P

io
tr

 B
o

h
a

te
r



– 7 –
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B¹belkiem i dr. Janem Rutowskim.
Dziêki Internetowi mo¿emy byæ
w sta³ym kontakcie i praktycznie bez
znaczenia jest fakt, ¿e mieszkamy
w ró¿nych województwach.

 � Jakie s¹ wêz³owe tematy,
z którymi wystêpuje Pan w imie-
niu  i na rzecz polskich aptekarzy
na forum miêdzynarodowym?

S¹ to przede wszystkim naj-
wa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane
z pracami naszego samorz¹du:
� negatywne konsekwencje liberal-

nego systemu aptecznego, bez
ograniczeñ w³asno�ciowych, geo-
graficznych i demograficznych
w otwieraniu nowych aptek

� agresywne dzia³ania marketingowe
aptek w warunkach obowi¹zy-
wania maksymalnych cen na leki
refundowane

� funkcjonowanie aptek interneto-
wych, rozporz¹dzenie w sprawie
wysy³kowej sprzeda¿y leków

� sprzeda¿ pozaapteczna
� import równoleg³y, dystrybucja

bezpo�rednia (DTP)
� realizacja recept i postêpowanie

w przypadku b³êdów formalnych
na receptach

� rozwi¹zania proponowane przez
Komisjê Europejsk¹ w zakresie
wdro¿enia w krajach UE syste-
mu informatycznego uniemo¿li-
wiaj¹cego wprowadzanie do ob-
rotu leków sfa³szowanych

� wzajemne uznawanie kwalifikacji
zawodowych w krajach UE

� rozwi¹zania w zakresie szkolenia
podyplomowego

� regulacje prawne zapewniaj¹ce
dostêp pacjentów do obiektyw-
nych i rzetelnych informacji na te-
mat leków

W ostatnim czasie szczególne
znaczenie maj¹ prace i wyst¹pienia

dotycz¹ce zagro¿eñ zwi¹zanych
z wprowadzaniem w Polsce dystry-
bucji bezpo�redniej producentów le-
ków do aptek. Przedstawiamy mo¿-
liwe scenariusze w oparciu o szcze-
gó³owe informacje otrzymane od
przedstawicieli samorz¹du aptekar-
skiego z Wielkiej Brytanii, z uwzglêd-
nieniem polskich warunków dystry-
bucji leków. Wnikliwy raport na ten
temat zostanie w najbli¿szych dniach
przygotowany dla Prezesa NRA oraz
na najbli¿sze posiedzenie NRA.

Problemy zwi¹zane z realizacj¹
recept s¹ szczególnie dotkliwe dla
wszystkich aptekarzy pracuj¹cych
przy pierwszym stole. W ramach
prac PGEU sporz¹dzone zosta³o
opracowanie zawieraj¹ce wzory re-
cept i dane niezbêdne na receptach
w wiêkszo�ci krajów UE. Na moj¹
pro�bê opracowanie to zostanie uzu-
pe³nione o uprawnienia aptekarzy do
poprawiania danych na receptach
i ich postêpowania w ró¿nych kra-
jach w przypadku wyst¹pienia b³ê-
dów formalnych na receptach. Od-
powiednia ankieta zosta³a wys³ana
do wszystkich cz³onków PGEU
i nadchodz¹ ju¿ pierwsze odpowie-
dzi � s¹ bardzo interesuj¹ce. W ci¹-
gu najbli¿szych tygodni Departament
Spraw Zagranicznych NRA przygo-
tuje szczegó³owy raport na ten temat
� bêdzie on z pewno�ci¹ zawiera³
wa¿ne argumenty, do wykorzystania
w pismach do Min. Zdrowia, NFZ
oraz w interpelacjach poselskich.

� Jak przebiegaj¹ kontakty
NRA z innymi organizacjami ap-
tekarskimi w Europie i na �wiecie?

S¹ to przede wszystkim kon-
takty z izbami aptekarskimi krajów
europejskich. Najczê�ciej bezpo-
�rednie spotkania z przedstawiciela-
mi tych izb odbywaj¹ siê w ramach
prac PGEU. S¹ one doskona³¹

okazj¹ do wyja�nienia wielu z³o¿o-
nych mechanizmów funkcjonuj¹cych
w systemach dystrybucji leków
w ró¿nych krajach europejskich.

Szczególnie bliskie kontakty
mamy z izbami aptekarskimi z Nie-
miec, Austrii oraz Wêgier. W ubie-
g³ym roku mia³em okazjê uczestni-
czyæ wspólnie z Prezesem NRA
Grzegorzem Kucharewiczem
w Zje�dzie Niemieckiej Izby Apte-
karskiej w Monachium. Mogli�my
bezpo�rednio zapoznaæ siê z najwa¿-
niejszymi problemami niemieckich
aptekarzy. W trakcie tego zjazdu
przedstawionych zosta³o te¿ wiele in-
teresuj¹cych prezentacji, w�ród któ-
rych do najciekawszych nale¿a³a
prezentacja prof. Stephen�a Schon-
delmeyer�a ze Stanów Zjednoczo-
nych na temat funkcjonowania ap-
tek i cen leków w USA.

�cis³a wspó³praca z Zarz¹dem
Niemieckich Izb Aptekarskich u³a-
twia te¿ bardzo promowanie
w Niemczech Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowo-Szkolenio-
wej Farmaceutów, która w tym
roku odbêdzie siê w dniach 8-10
pa�dziernika we Wroc³awiu.
W ubieg³ym tygodniu w swoim prze-
mówieniu podczas VII Saksoñskie-
go Dnia Aptekarza w Lipsku mog³em
osobi�cie zaprosiæ niemieckich apte-
karzy na nasz¹ konferencjê do Wro-
c³awia. Na stronach internetowych
niemieckich izb aptekarskich (naczel-
nej i okrêgowych) zostan¹ te¿ umiesz-
czone linki do naszej konferencji.

W drugiej po³owie maja b.r.
wspólnie z Prezesem NRA bêdê te¿
uczestniczy³ w uroczystym XX Zje�-
dzie Wêgierskiej Izby Aptekarskiej
w Budapeszcie. Uczestnictwo w tym
zje�dzie potwierdzi³o wielu prezesów
europejskich izb aptekarskich.

� W jaki sposób prowadzona
jest wspó³praca NRA z PGEU?
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Jakimi kluczowymi zagadnienia-
mi zajmuje siê aktualnie PGEU
i jakie sprawy s¹ w agendzie tej or-
ganizacji?

Wspó³praca NRA z PGEU po-
lega na uczestnictwie w pracach grup
roboczych PGEU, walnych zgroma-
dzeniach PGEU, a od pierwszego
stycznia b.r. równie¿ w pracach Pre-
zydium PGEU. Bêd¹c cz³onkiem
Prezydium PGEU mam znacznie
wiêkszy wp³yw na zagadnienia, któ-
rymi zajmuje siê ta najwa¿niejsza dla
naszego samorz¹du europejska or-
ganizacja aptekarzy. Kluczowe za-
gadnienia, którymi zajmuje PGEU,
wymienia³em ju¿ kilkakrotnie wcze-
�niej - s¹ to g³ównie mo¿liwo�ci ogra-
niczenia liberalizacji rynku apteczne-
go w Europie, polityka lekowa kra-
jów europejskich, funkcjonowanie
systemów refundacji leków, rozwój
opieki farmaceutycznej, import rów-
noleg³y, dystrybucja bezpo�rednia,
niezale¿na informacja dla pacjentów
na temat leków, sprzeda¿ pozaap-
teczna, zwiêkszenie bezpieczeñstwa
dystrybucji leków.

Szczególnie istotne s¹ prace
dwóch grup roboczych: ekonomicz-
nej i doradczej. Na posiedzeniach
ekonomicznej grupy roboczej oma-
wiane s¹ najwa¿niejsze zagadnienia
wp³ywaj¹ce na ekonomiczne funk-
cjonowanie aptek. Do najwa¿niej-
szych tematów w trakcie ostatniego
spotkania nale¿a³y:
- import równoleg³y produktów lecz-

niczych w Europie

- polityka cenowa leków w wybra-
nych krajach europejskich

Jednym z wa¿niejszych tematów
w trakcie ostatnich prac doradczej
grupy roboczej by³ system informa-
tyczny uniemo¿liwiaj¹cy wprowadza-
nie do obrotu leków sfa³szowanych.
Za³o¿enia techniczne tego systemu
opracowywane s¹ obecnie przez
Komisjê Europejsk¹. Poniewa¿ roz-
wi¹zania wybrane przez Komisjê
Europejsk¹ bêd¹ musia³y byæ wdro-
¿one we wszystkich aptekach w kra-
jach UE, bardzo wa¿ne jest przed-
stawienie naszego stanowiska w tym
zakresie, aby odpowiedni dokument
przes³any przez PGEU do Komisji
Europejskiej, uwzglêdnia³ równie¿
specyfikê naszego systemu aptecz-
nego.

� Jakie s¹ relacje Departa-
mentu Zagranicznego z Okrêgo-
wymi Izbami Aptekarskimi? Czy
do realizacji przedsiêwziêæ s¹ za-
praszani cz³onkowie izb aptekar-
skich?

Dotychczasowe relacje Depar-
tamentu Spraw Zagranicznych NRA
z okrêgowymi izbami aptekarskimi
mia³y dwojaki charakter. Z jednej
strony przygotowywane by³y kwar-
talne raporty z prac Departamentu dla
wszystkich cz³onków NRA - przed-
stawicieli ORA z ca³ej Polski. W na-
g³ych przypadkach wysy³ane by³y te¿
tzw. Pilne Informacje Departamentu
Spraw Zagranicznych NRA na temat

szczególnie wa¿nych wydarzeñ.
Z drugiej strony najwa¿niejsze za-
gadnienia z kwartalnych raportów
i pilnych informacji publikowane by³y
wielokrotnie w biuletynach i na stro-
nach internetowych okrêgowych izb
aptekarskich.

Jednak w ci¹gu najbli¿szych ty-
godni znacznie zwiêkszy siê mo¿li-
wo�æ korzystania przedstawicieli
okrêgowych izb aptekarskich z do-
kumentów przygotowywanych przez
Departament Spraw Zagranicznych
NRA. Uruchomiony zostanie zdalny
dostêp przez Internet do serwera
pracuj¹cego ca³¹ dobê w siedzibie
Dolno�l¹skiej Izby Aptekarskiej. Jest
to bardzo wa¿ne, poniewa¿ na ser-
werze tym zamieszczane bêd¹ nie
tylko raporty, ale te¿ interesuj¹ce
zdjêcia i prezentacje. Liczne doku-
menty przygotowywane przez De-
partament bêd¹ odpowiednio upo-
rz¹dkowane, a wewnêtrzna wyszu-
kiwarka bêdzie dodatkowo przy-
spiesza³a odnalezienie w³a�ciwego
opracowania. Mam nadziejê, ¿e za-
chêci to te¿ wielu aptekarzy do in-
tensywniejszej wspó³pracy z Depar-
tamentem Spraw Zagranicznych
NRA. Powinni�my wykorzystywaæ
nowoczesne rozwi¹zania technolo-
giczne dla zwiêkszenia efektywno�ci
pracy oraz umo¿liwienia wielu cz³on-
kom naszego samorz¹du poznania
efektów naszej pracy.

Dziêkujê

Zbigniew Solarz

Brak sztywnych cen urzêdowych na leki i wyroby medyczne refundowane ze �rodków publicznych
oraz brak regulacji ograniczaj¹cych liczbê aptek stanowi¹ przyczynê wielu negatywnych zjawisk na rynku
farmaceutycznym, ze szczególnym uwzglêdnieniem nagannych zachowañ w relacjach pacjent - podmiot
wydaj¹cy leki lub wyroby medyczne. (...)

WARTO WIEDZIEÆ
Fragment listu Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

do Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2009 roku
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Filozofia ka¿dej praktyki zawo-
dowej jest zbiorem warto�ci, które
okre�laj¹ postawy zwi¹zane z jej wy-
konywaniem. W praktyce zawodo-
wej farmaceuty filozofia implikuje
standaryzacjê zachowañ zawodo-
wych i sprzyja �wiadczeniu us³ug
wysokiej jako�ci. W codzienno�ci
zawodowej opisana jest przez zasa-
dy, role, relacje i zakres odpowie-
dzialno�ci.

Pragniemy dobrych relacji z in-
nymi lud�mi (pacjentami) ze wzglê-
du na nie same i ze wzglêdu na ko-
rzy�ci jakie mog¹ nam one przynie�æ.
Czy mo¿emy �wiadomie wp³ywaæ na
te relacje? Po raz kolejny w cyklu
naszych artyku³ów bêdziemy stawiaæ
to pytanie. W szczególno�ci zapyta-
my o wyj¹tkowy rodzaj umiejêtno-
�ci, warunkuj¹cej efektywne relacje,
jakim jest umiejêtno�æ s³uchania.

Budowanie dobrych relacji
z pacjentem stanowi warto�æ, wokó³
której nabudowywana jest filozofia
profesji. Psychologowie wskazuj¹
wiele powodów tego, ¿e nie mo¿na
takiego obszaru jak relacje zostawiæ
dzie³u przypadku. Szukaj¹c uogól-
nionej my�li stwierdzono: przyczyn¹
za³amania relacji jest niezadowolenie.
Niezadowolenie, którego �ród³em
mo¿e byæ b³¹d farmaceuty lub nie-
zadowolenie, które jest skutkiem b³ê-
du pacjenta. Nastêpstwa b³êdu s¹
bardzo znamienne. Niezadowolony
bowiem pacjent �g³osuje nogami�,
czyli przestaje przychodziæ do naszej

apteki. Dzisiaj spróbujemy przybli-
¿yæ czytelników do odpowiedzi na
pytanie, co zrobiæ, aby pacjent chcia³
�zag³osowaæ� na nas?

S³yszysz czy s³uchasz?

Na potrzeby tego artyku³u po-
zwoli³am sobie na ma³y eksperyment.
Wobec dziesiêciu wybranych loso-
wo osób wypowiedzia³am zdanie:
�Proszê Pani/a ja nie s³yszê�. Przed-
miotem mojego zainteresowania by³a
reakcja pytanych w kontek�cie ob-
szaru na którym skupi siê ich uwaga.
Zgodnie z przypuszczeniem, wszyscy
pytani zainteresowali siê stanem
zdrowia moich uszu i aparatu s³ucho-
wego. To ma³e do�wiadczenie po-
twierdzi³o wyniki badañ psycholo-
gicznych: umiejêtno�æ s³uchania
nie jest objêta nale¿yt¹ refleksj¹.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e je¿eli
mamy zdrowy narz¹d s³uchu, to po-
trafimy s³uchaæ. Ustalono równie¿, ¿e
spo�ród kilku kana³ów przez które
komunikujemy siê z innymi (pisanie,
mówienie, czytanie i s³uchanie) na-
uce tego ostatniego po�wiêcamy naj-
mniej uwagi. Badano zwi¹zek miê-
dzy czasem po�wiêcanym na �wia-
domy trening umiejêtno�ci, a procen-
towym wykorzystaniem trenowane-
go kana³u komunikacji w ci¹gu jed-
nego dnia. Wyniki s¹ bardzo znacz¹-
ce. Na trenowanie umiejêtno�ci wy-
powiedzi pisemnej po�wiêcamy
�rednio oko³o 12 lat naszego ¿ycia.

Wykorzystujemy j¹ w ci¹gu dnia
w oko³o 9%. Æwiczenie umiejêtno-
�ci czytania (to co� wiêcej ni¿ sk³a-
danie wyrazów z liter) zabiera nam
oko³o 8 lat, a wykorzystanie jest na
poziomie 16%. Trening umiejêtno�ci
wypowiadania s³ów, w najni¿szym
szacunku trwa oko³o 4 lat, a wyko-
rzystanie plasuje siê na poziomie
30% . S³uchania za� uczymy siê od
0 do kilku godzin, a wykorzystuje-
my w ci¹gu dnia na poziomie oko³o
45%. Ju¿ same dane budz¹ niepo-
kój. To, co jest nam najbardziej u¿y-
teczne w kontakcie z drugim cz³o-
wiekiem (w obszarze zawodowym
farmaceuty w relacji z pacjentem, czy
wspó³pracownikiem) jest najbardziej
zaniedbane. Pog³êbione badania po-
zwoli³y na sformu³owanie wniosku:
mo¿na s³yszeæ i nie s³uchaæ. Rozwa¿-
my zagadnienie. S³uchu mo¿emy u¿y-
waæ na czterech ró¿nych poziomach.
Poziom pierwszy � to s³yszenie.
W zasadzie to tylko ��wiadomo�æ
d�wiêku� np. czytasz ksi¹¿kê przy
w³¹czonej muzyce. S³yszysz j¹, ale
koncentrujesz siê na s³owie pisanym.
Poziom drugi � to s³uchanie wyma-
gaj¹ce skoncentrowania siê na tym,
co do nas dociera np. s³ucham ulu-
bionego zespo³u, rozró¿niam teksty
i melodie. Poziom trzeci � s³uchanie
analityczne, pozwalaj¹ce odró¿niaæ
fakty od fantazji. Poziom czwarty -
to s³uchanie empatyczne. Wymaga
wczucia siê � zrozumienia tego, co
zosta³o powiedziane z punktu widze-

Co zrobiæ, aby pacjent zag³osowa³ na nas,
czyli aktywne s³uchanie

jako instrument budowania dobrej relacji
Miar¹ mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który s³ucha.

Platon
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nia mówi¹cego np. starasz siê zro-
zumieæ, co prze¿ywa pacjent zwie-
rzaj¹cy Ci siê ze swoich k³opotów.
Z punktu widzenia efektywno�ci za-
wodowej farmaceuty oraz filozofii
zawodu umiejêtno�æ s³uchania na
poziomie czwartym wydaje siê naj-
bardziej po¿¹dana. W kontek�cie od-
powiedzialno�ci za ten proces mo¿na
lapidarnie stwierdziæ, ¿e s³yszenie jest
bierne, a s³uchanie aktywne.

Dlaczego jest tak trudno!

Wiêkszo�æ lu-
dzi nie potrafi ak-
tywnie s³uchaæ
przekazywanych
przez nadawcê in-
formacji. Do-
�wiadczenie poka-
zuje, ¿e zdecydo-
wanie czê�ciej je-
ste�my specjalista-
mi w tzw. pseudo-
s³uchaniu ni¿ w s³u-
chaniu aktywnym. Ró¿nica osadzo-
na jest przede wszystkim w nasta-
wieniu psychicznym. W tym pierw-
szym chodzi nam o siebie, w drugim
� o rozmówcê. Najczêstszymi przy-
czynami pseudos³uchania jest chêæ
ustalenia, jakie rozmówca ma wobec
nas zamiary. Gra na zw³okê � osoba
daje sobie czas na skonstruowanie
w³asnej wypowiedzi czy zbieranie
tzw. �amunicji�. S³uchamy, aby wy-
szukaæ niespójno�ci, b³êdy i braki
wypowiedzi i aby w stosownym
momencie zaatakowaæ. Najkrócej
mówi¹c jest nam trudno s³uchaæ,
poniewa¿ nastawiamy siê na selek-
tywny odbiór informacji czyli s³ucha-
my tylko tych elementów wypowie-
dzi, które dla nas maj¹ znaczenie. Ten
subiektywizm skutkuje pomijaniem
informacji, które obiektywnie rzecz
bior¹c mog¹ mieæ podstawowe zna-
czenie dla dobra relacji. Ponadto

stwierdzono, ¿e chêtnie s³uchamy tyl-
ko tych , których lubimy. Pozytywne
lub negatywne nastawienie do osoby
dzia³a czêsto jak samospe³niaj¹ca siê
przepowiednia.

Aktywne s³uchanie jest umiejêt-
no�ci¹, któr¹ mo¿na nabyæ

w trakcie æwiczenia

Zdaniem psychologów aktywne
s³uchanie powinno obejmowaæ za-
chêcanie partnera do szerszego

ujawniania siebie, swoich do�wiad-
czeñ, zapamiêtywanie informacji
przekazywanych przez mówi¹cego
oraz przekazanie rozmówcy infor-
macji o tym, ¿e siê Go us³ysza³o.
Przyjrzyjmy siê temu zagadnieniu na
przyk³adzie zas³yszanego dialogu.

Obrazek z apteki

Farmaceutka: Nie bêdê wykony-
waæ Pani poleceñ.

Kierowniczka: Nie ma Pani dzi� ocho-
ty wykonywaæ moich poleceñ?

Farmaceutka: Nie mam wcale ochoty.
Kierowniczka: Czy co� z³ego spo-

tka³o dzisiaj Pani¹ i przez to nie
ma Pani na nic ochoty?

Farmaceutka: W³a�ciwie to w pracy
dzisiaj jest wszystko w porz¹d-
ku, ale nie zosta³am przez Pani¹
doceniona w trakcie ostatniego
spotkania zespo³u.

Kierowniczka: Jest Pani zmartwio-
na, ¿e nie wymieni³am Pani jako
bardzo dobrego pracownika.

Farmaceutka: No w³a�nie. Ja chcê
byæ wyró¿niona, pracujê przecie¿
bardzo dobrze.

Kierowniczka: Bardzo Pani na tym
zale¿y.

Farmaceutka: Tak i to niesprawiedli-
we, ¿e inni s¹ wyró¿niani, a ja nie.

Umiejêtno�æ aktywnego s³ucha-
nia prezentowana przez Pani¹ Kie-

rowniczkê jest na
wysokim pozio-
mie. Spe³nia
wszystkie wymie-
nione wy¿ej kryte-
ria. Uda³o jej siê
w tej krótkiej wy-
mianie zdañ za-
chêciæ Pani¹ Far-
maceutkê do pe³-
niejszego opisania
siebie i ujawnienia
�róde³ w³asnych

emocji. Potrafi³a równie¿ tak skupiæ
w³asn¹ uwagê, ¿e s³ysza³a wypowia-
dane zdania i w ka¿dy kolejnym od-
nosi³a siê do tego, co us³ysza³a. Umie-
jêtno�æ parafrazowania wypowiedzi
jest jedn¹ z najwy¿ej cenionych
umiejêtno�ci w procesie aktywnego
s³uchania.

Rady nie od parady
Æwiczenie umiejêtno�ci aktyw-

nego s³uchania bêdzie ³atwiejsze je-
¿eli zastosujemy siê do kliku rad.
Pierwsza, paradoksalnie, wymaga
skupienia uwagi, nie na rozmówcy
lecz na sobie. Uwa¿na obserwacja
samego siebie pozwoli uchwyciæ pro-
porcjê miêdzy mówieniem, a s³ucha-
niem. Je¿eli stwierdzimy, ¿e zdecy-
dowanie wiêcej mówimy, ni¿ s³ucha-
my, to znaczy, ¿e mówimy za du¿o!
Rada druga dotyczy spójno�ci nada-
wanego komunikatu. Nale¿y pamiê-
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taæ, ¿e nie tylko wypowiadane przez
nas s³owa, ale przede wszystkim in-
formacje p³yn¹ce z naszego cia³a (po-
stawa, ton g³osu, mimika, gestykula-
cja, kontakt wzrokowy) sygnalizuj¹
rozmówcy nasz¹ uwagê lub jej brak.
Pamiêtaæ równie¿ nale¿y ,i¿ umiejêt-
no�æ s³uchania wi¹¿e siê �ci�le z umie-
jêtno�ci mówienia. Rozmówca musi
us³yszeæ co� my us³yszeli z jego wy-
powiedzi. Wzbogaæ nale¿y w³asny
jêzyk w zdania klucze wskazuj¹ce,
¿e parafrazowanie wypowiedzi jest
dobrze zinterioryzowan¹ umiejêtno-
�ci¹. Pocz¹tki zdañ: �Je¿eli Ciê do-
brze zrozumia³em... Chodzi Ci o to,
¿e... Z tego co mówisz rozumiem..
itd.� powinny na sta³e wej�æ do na-
szego s³ownika. B¹d� cierpliwym s³u-
chaczem - nie przerywaj nawet je�li
jeste� pewny, ¿e wiesz do czego roz-
mówca zmierza. Im wiêcej bêdziesz
w ¿yciu s³uchaæ, tym m¹drzejszy bê-
dziesz sie stawaæ.

Milcz, albo powiedz co� takie-
go, co jest lepszym od milczenia.

Horacy

Ewa Sitko
Wyk³adowca w programie Pharmassist
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Wprowadzenie

W dniu 19 grudnia ubieg³ego
roku przyjêta zosta³a ustawa o zmia-
nie ustawy o swobodzie dzia³alno�ci
gospodarczej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2009
r., Nr 18, poz. 97). Jednym z g³ów-
nych powodów jej uchwalenia by³o
pragnienie zasadniczego uporz¹dko-
wania kwestii kontrolowania przez or-
gany administracji publicznej dzia³al-
no�ci gospodarczej przedsiêbiorców,
a zw³aszcza zmniejszenie uci¹¿liwo�ci
kontroli takiej dzia³alno�ci.

Pomimo godnego pochwa³y celu
owej nowelizacji przywo³ana ustawa
nie znalaz³aby siê w orbicie naszego
zainteresowania gdyby nie fakt, i¿
w zbiorze wspomnianych w jej tytu-
le �niektórych innych ustaw� od-
nale�æ mo¿na Prawo farmaceutycz-
ne (dalej: Pf). W zwi¹zku z tym wy-
pada pokrótce przedstawiæ zmiany,
które w/w nowelizacja wprowadzi³a
� z dniem 7 marca br. � w tek�cie
kluczowego dla polskich aptekarzy
aktu normatywnego.

Nowe definicje

Przede wszystkim odnotowaæ
trzeba, i¿ wzbogacony zosta³ s³ow-
niczek ustawowy. I tak, w art. 2 Pf
znalaz³y siê definicje inspekcji i kon-
troli. To pierwsze pojêcie oznacza
kontrolê warunków wytwarzania
i importu produktów leczniczych, ba-
danych produktów leczniczych i sub-
stancji czynnych wykorzystywanych

jako materia³y wyj�ciowe przezna-
czone do wytwarzania produktów
leczniczych przeprowadzan¹ przez
inspektorów do spraw wytwarzania
G³ównego Inspektoratu Farmaceu-
tycznego zgodnie z przepisami Pf
(zob. art. 2 pkt 7c). Natomiast pod
pojêciem kontroli kryj¹ siê czynno-
�ci podejmowane przez inspektorów
farmaceutycznych w zwi¹zku ze
sprawowanym nadzorem nad jako-
�ci¹ produktów leczniczych bêd¹-
cych przedmiotem obrotu oraz ma-
j¹ce na celu sprawdzenie warunków
prowadzenia obrotu produktami
leczniczymi (zob. art. 2 pkt 7d).

Co warte podkre�lenia do kon-
troli dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie prowadzenia hurtowni farma-
ceutycznej, prowadzenia apteki ogól-
nodostêpnej, wytwarzania produktu
leczniczego, a tak¿e obrotu detalicz-
nego takimi produktami prowadzo-
nego przez punkty apteczne, stosuje
siê odpowiednie przepisy ustawy
o swobodzie dzia³alno�ci gospo-
darczej (zob. art. 37au Pf).

Podmiot prowadz¹cy
kontrolê/inspekcjê

W konsekwencji dokonanej no-
welizacji, inspekcjê przeprowadza
inspektor do spraw wytwarzania
G³ównego Inspektoratu Farmaceu-
tycznego po okazaniu legitymacji
s³u¿bowej oraz dorêczeniu upowa¿-
nienia do przeprowadzenia inspek-
cji udzielonego przez G³ównego In-

Z problematyki inspekcji
i kontroli w Prawie
farmaceutycznym
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spektora Farmaceutycznego. Kon-
trolê natomiast przeprowadza in-
spektor farmaceutyczny, po okaza-
niu legitymacji s³u¿bowej oraz dorê-
czeniu upowa¿nienia do przeprowa-
dzenia kontroli udzielonego przez
wojewódzkiego inspektora farma-
ceutycznego.

Upowa¿nienie, o którym mowa
powy¿ej, zawiera co najmniej: wska-
zanie podstawy prawnej; oznaczenie
organu kontroli; datê i
miejsce wystawienia;
imiê i nazwisko inspekto-
ra upowa¿nionego do
przeprowadzenia kontroli
albo inspekcji oraz numer
jego legitymacji s³u¿bo-
wej; przedsiêbiorcê ob-
jêtego kontrol¹ albo in-
spekcj¹; okre�lenie za-
kresu przedmiotowego
kontroli albo inspekcji;
wskazanie daty rozpo-
czêcia i przewidywany
termin zakoñczenia kon-
troli albo inspekcji; pod-
pis osoby udzielaj¹cej
upowa¿nienia; pouczenie
o prawach i obowi¹z-
kach kontrolowanego.

Przebieg kontroli/
inspekcji

Rozpoczêcie kontroli albo in-
spekcji inspektor potwierdza doko-
nuj¹c odpowiedniego wpisu w ksi¹¿-
ce kontroli. Czynno�ci w ramach
kontroli albo inspekcji dokonuje siê
w obecno�ci kontrolowanego lub
osoby przez niego upowa¿nionej,
chyba ¿e kontrolowany zrezygnuje
z prawa uczestniczenia w tych czyn-
no�ciach. W tym wypadku jednak,
o�wiadczenie o rezygnacji z prawa
uczestniczenia w czynno�ciach po-
dejmowanych w ramach kontroli
albo inspekcji powinno byæ z³o¿one

na pi�mie. W razie odmowy z³o¿enia
o�wiadczenia inspektor dokonuje
odpowiedniej adnotacji w protoko-
le z kontroli albo w raporcie z inspek-
cji. W przypadku gdy kontrolowany
zrezygnuje z prawa uczestniczenia w
czynno�ciach w ramach kontroli albo
inspekcji, czynno�ci tych dokonuje
siê w obecno�ci przywo³anego
�wiadka. �wiadek nie musi byæ
obecny przy czynno�ciach dotycz¹-

cych przeprowadzania dowodu
z ksi¹g, ewidencji, zapisków lub in-
nych dokumentów.

W trakcie kontroli albo inspek-
cji inspektor ma prawo do sporz¹-
dzania dokumentacji równie¿ w for-
mie d�wiêkowej, fotograficznej i fil-
mowej. W kontroli albo inspekcji
mog¹ braæ udzia³ biegli lub eksperci
na podstawie imiennego upowa¿nie-
nia wydanego odpowiednio przez
wojewódzkiego inspektora farma-
ceutycznego albo G³ównego Inspek-
tora Farmaceutycznego.

Protokó³ z kontroli/raport
z inspekcji

Wskazaæ nale¿y, ¿e zarówno
przebieg kontroli jak i inspekcji po-
winien byæ dokumentowany przez in-
spektora, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e z kon-
troli sporz¹dza siê protokó³, z in-
spekcji natomiast raport. Wspo-
mniane dokumenty zawieraj¹
w szczególno�ci nastêpuj¹ce elemen-

ty: wskazanie kontrolowane-
go;  wskazanie inspektorów;
wskazanie bieg³ych i eksper-
tów, je¿eli brali udzia³ w kon-
troli albo inspekcji; okre�le-
nie przedmiotu i zakresu kon-
troli albo inspekcji; okre�le-
nie miejsca i czasu kontroli
albo inspekcji; opis dokona-
nych ustaleñ; przedstawienie
dowodów; pouczenie o pra-
wie z³o¿enia zastrze¿eñ lub
wyja�nieñ.

Protokó³ z kontroli pod-
pisuj¹: kontrolowany albo
osoba przez niego upowa¿nio-
na, inspektorzy przeprowa-
dzaj¹cy kontrolê oraz osoby,
których wyja�nienia jako istot-
ne dla czynno�ci kontrolnych
przytoczone zosta³y w proto-
kole. Z kolei raport z inspek-
cji podpisuje inspektor do
spraw wytwarzania G³ówne-

go Inspektoratu Farmaceutycznego
lub inspektorzy do spraw wytwarza-
nia G³ównego Inspektoratu Farmaceu-
tycznego przeprowadzaj¹cy inspekcjê.

Protokó³ z kontroli sporz¹dza siê
w dwóch jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach (raport z inspekcji sporz¹-
dza siê w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach), z których jeden
przekazuje siê kontrolowanemu.

Kontrolowany, który nie zgadza
siê z ustaleniami protoko³u z kontro-
li, mo¿e, w terminie 7 dni od dnia jego
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dorêczenia, z³o¿yæ pisemnie zastrze-
¿enia lub wyja�nienia, wskazuj¹c jed-
nocze�nie stosowne wnioski dowo-
dowe. Inspektor jest obowi¹zany
rozpatrzyæ zg³oszone zastrze¿enia
w terminie 7 dni od dnia ich otrzy-
mania. W przypadku uwzglêdnienia
zastrze¿eñ, inspektor uzupe³nia pro-
tokó³ z kontroli i przedstawia go po-
nownie do podpisu. Odmowa pod-
pisania protoko³u wymaga z³o¿enia
pisemnych wyja�nieñ co do przyczyn
odmowy. W protokole kontroli do-
konuje siê wzmianki o odmowie pod-
pisania protoko³u, przyczynie tej od-
mowy oraz o z³o¿eniu wyja�nieñ.

W podobny sposób kszta³tuje siê
sytuacja kontrolowanego, który nie
zgadza siê z ustaleniami raportu z in-
spekcji. Mo¿e on w terminie 7 dni od
dnia dorêczenia raportu, z³o¿yæ za-
strze¿enia lub wyja�nienia, wskazuj¹c
jednocze�nie stosowne wnioski do-
wodowe. Warto zauwa¿yæ, ¿e do
sk³adania zastrze¿eñ lub wyja�nieñ
odnosz¹cych siê do raportu z inspek-
cji, przepisy nie wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej. Inspektor jest
obowi¹zany rozpatrzyæ zg³oszone za-
strze¿enia w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania. W przypadku uwzglêd-
nienia zastrze¿eñ inspektor uzupe³nia
raport z inspekcji i przedstawia go
ponownie kontrolowanemu.

Pobieranie próbek do badañ

Próbki do badañ pobiera siê w
ilo�ci niezbêdnej do przeprowadze-
nia w³a�ciwego badania laboratoryj-
nego. Nadto, równocze�nie z pobra-
niem próbki do badañ nale¿y zapa-
kowaæ i opieczêtowaæ oraz pozosta-
wiæ na przechowanie u kontrolowa-
nego, w warunkach uniemo¿liwiaj¹-
cych zmianê jako�ci, próbkê kon-
troln¹ - w ilo�ci odpowiadaj¹cej ilo-
�ci próbki pobranej do badañ (nie
dotyczy leku recepturowego).

W przypadku pobrania podczas kon-
troli albo inspekcji próbek do badañ,
inspektor dokumentuje ich pobranie
w protokole pobrania próbek.
Co istotne, protokó³ ten  sporz¹dza
siê w trzech egzemplarzach, z któ-
rych jeden pozostawia siê kontrolo-
wanemu, drugi do³¹cza siê do prób-
ki kierowanej do badañ jako�cio-
wych, trzeci pozostawia siê w do-
kumentacji inspektora.

Warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿
to kontrolowany, u którego pobrano
próbki do badañ, zobowi¹zany jest
zapakowaæ je w sposób zapobiega-
j¹cy zmianom wp³ywaj¹cym na ich
jako�æ i przes³aæ do wskazanej przez
inspektora jednostki prowadz¹cej
badania laboratoryjne wraz z proto-
ko³em pobrania próbki i sporz¹dzo-
nym przez inspektora wnioskiem
o przeprowadzenie badañ laborato-
ryjnych. Próbka kontrolna pozosta-
wiona na przechowanie u kontrolo-
wanego powinna u niego pozostaæ do
dnia otrzymania orzeczenia o wyniku
badañ jako�ciowych.

Po przeprowadzeniu badañ ja-
ko�ciowych jednostka prowadz¹ca
badania laboratoryjne sporz¹dza
orzeczenie o wyniku badañ jako�cio-
wych próbek i przekazuje je inspek-
torowi, który wyst¹pi³ z wnioskiem
oraz kontrolowanemu.

Ksi¹¿ka kontroli

Ksi¹¿kê kontroli nale¿y okazy-
waæ na ka¿de ¿¹danie inspektora.
Inspektor wpisuje do niej dora�ne
zalecenia, uwagi i wnioski wynikaj¹-
ce z przeprowadzonej kontroli albo
inspekcji. Co do zasady, wpis w
ksi¹¿ce kontroli nie mo¿e byæ wy-
mazywany ani w inny sposób usu-
wany. Jedynie kontroluj¹cy mo¿e
dokonywaæ skre�leñ i poprawek we
wpisie z zastrze¿eniem, ¿e nast¹pi to
przed podpisaniem wpisu i w taki

sposób, aby wyrazy skre�lone i po-
prawione by³y czytelne. Nadto,
o dokonaniu skre�leñ i poprawek
nale¿y na koñcu wpisu sporz¹dziæ
adnotacjê z okre�leniem strony ksi¹¿-
ki oraz ich tre�ci.

Podsumowanie

Na zakoñczenie warto zwróciæ
uwagê na fakt, i¿ lwia czê�æ nowych
przepisów pozbawiona jest de facto
nowatorskiego charakteru, gdy¿
w istocie zosta³a �przeniesiona� przez
prawodawcê z tre�ci rozporz¹dze-
nia wykonawczego [1] do tekstu Pf.
Z aprobat¹ nale¿y odnie�æ siê do
tego zabiegu, wszak jak akcentuj¹
Autorzy nowelizacji �z punktu wi-
dzenia przedsiêbiorców przepisy
dotycz¹ce wykonywania kontroli,
w szczególno�ci tryb przeprowa-
dzania kontroli, powinny znajdo-
waæ siê w akcie rangi ustawowej.�
[2] Dodajmy przy tym, ¿e na uregu-
lowanie (w drodze rozporz¹dzenia)
czekaj¹ jeszcze takie kwestie jak
okre�lenie wzoru upowa¿nieñ do
przeprowadzania kontroli albo in-
spekcji, wzoru protoko³u pobrania
próbek oraz orzeczenia o wyniku
badañ jako�ciowych pobranych pró-
bek, a tak¿e wzoru ksi¹¿ki kontroli.

dr praw Jêdrzej Bujny
Edyta Wielañczyk

Dr Krystian Ziemski & Partners
Kancelaria Prawna

spó³ka komandytowa

[1] Zob. rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
z dnia 15 pa�dziernika 2008 r. w spra-
wie sposobu przeprowadzania kontro-
li i inspekcji przez Pañstwow¹ Inspek-
cjê Farmaceutyczn¹ (Dz. U. Nr 189,
poz. 1157).

[2] Uzasadnienie do rz¹dowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o swobo-
dzie dzia³alno�ci gospodarczej oraz o
zmianie niektórych innych ustaw, Druk
sejmowy nr 1204.
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Ostatnio wiceminister zdrowia
Marek Twardowski poinformowa³
pismem prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, ¿e lek na choroby
kr¹¿enia ¿ylnego o nazwie �Detralex�
wytwarzany przez Les Laboratoires
Servier S.A.S. �otrzyma³ odmown¹
decyzjê przed³u¿enia okresu wa¿no-
�ci pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu�. Powo³uj¹c siê na art. 46
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o �wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze �rodków publicz-
nych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135
z pó�n. zm.) Podsekretarz Stanu
stwierdzi³, ¿e ten produkt leczniczy
nie podlega refundacji przez NFZ.

Wydaje siê, ¿e pope³niono dwa
b³êdy: Przedstawiciel resortu zdro-
wia dokona³ wyk³adni przepisów
ustawy, do czego nie jest uprawnio-
ny, a przeprowadzona wadliwa in-
terpretacja ewidentnie narusza pra-
wo i s³uszne interesy pacjentów.

Wymieniony lek oznaczony sym-
bolem (Rp) przys³uguje bezp³atnie
inwalidom wojennym, osobom re-
presjonowanym oraz ich ma³¿onkom,
a tak¿e wdowom i wdowcom po
nich. Przys³uguje pod warunkiem, ¿e
jest dopuszczony do obrotu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej (art.
46 wymienionej ustawy). Minister
uzna³, ¿e z momentem wydania od-
mownej decyzji na przed³u¿enie wa¿-
no�ci pozwolenia lek przestaje byæ
dopuszczony do obrotu. I nastêpuje
to automatycznie.

Takie b³êdne stwierdzenie nota
bene  przeciwstawne do stanowi-
ska innego wiceministra zdrowia z 15
lipca 2008r. nie mia³oby miejsca gdy-
by przy wyk³adni uwzglêdniono inn¹
ustawê - Prawo farmaceutyczne
z dnia 6 wrze�nia 2001r. (Dz. U. z

2008r., Nr 45, poz. 271). Jej art. 29
ma z pewno�ci¹ tutaj zastosowanie.
Lek, który nie uzyska³ przed³u¿enia
okresu wa¿no�ci pozwolenia mo¿e
pozostawaæ w obrocie a¿ do czasu
up³ywu terminu jego wa¿no�ci, mo¿e
byæ nawet dalej wytwarzany i wpro-
wadzany do obrotu przez pó³ roku
od daty wydania decyzji ostatecznej
(przyjmuj¹c, ¿e tej decyzji nie nada-
no rygoru natychmiastowej wyko-
nalno�ci). Równie¿ w przypadku, gdy
pozwolenie wygas³o, poniewa¿ nie
z³o¿ono wniosku o przed³u¿enie jego
wa¿no�ci, lek mo¿e pozostawaæ
w obrocie do czasu up³ywu terminu
jego wa¿no�ci. Przepis tak jasny, ¿e
nie wymaga ¿adnej wyk³adni.

Je�li moc¹ ustawy (art. 29 ust.
5 albo ust. 6 Prawa farmaceutycz-
nego) zezwolono na czasowe pozo-
stawanie w obrocie produktu lecz-
niczego, któremu nie przed³u¿ono
okresu wa¿no�ci pozwolenia na do-
puszczenie do obrotu, to tym samym
jego czasowe, jednoznacznie okre-
�lone, pozostawanie w obrocie jest
legalne. Zatem przez ten czas rów-
nie¿ mo¿e byæ lek ordynowany, wy-
dawany uprawnionym bezp³atnie
i refundowany przez NFZ. Proste,
logiczne wnioskowanie, a¿ wstyd je
przedstawiaæ.

Faktyczna dyrektywa ministra
dla NFZ dotyka nie tylko pacjentów,
ale równie¿ aptekarzy i lekarzy. Ap-
tekarze musz¹ realizowaæ recepty.
Apteki i hurtownie maj¹ zapasy le-
ków, tak¿e Detralexu. O pi�mie wi-
ceministra dowiaduj¹ siê przy okazji
i zazwyczaj poniewczasie. Brak jest
pe³nej urzêdowej informacji, dostêp-
nej dla wszystkich zainteresowanych
w nale¿ytym terminie o zarejestrowa-
niu leku, dopuszczeniu do obrotu,

wyga�niêciu pozwolenia b¹d� odmo-
wy przed³u¿enia jego wa¿no�ci itd.
Kontrowersyjny przepis art. 34 Pra-
wa farmaceutycznego o ograniczo-
nym dostêpie do Rejestru Produk-
tów Leczniczych Dopuszczonych do
Obrotu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej (tylko �dla osób maj¹-
cych w tym interes prawny�, co bada
oczywi�cie Urz¹d Rejestracji) dalej
funkcjonuje. Nie by³ nawet przewi-
dziany przez resort do zmiany
w ostatnim projekcie nowelizacji
ustawy, mimo, ¿e jest sprzeczny z art.
125 dyrektywy 2001/83/WE (Dz. U.
UE. L. 01.311.67 z pó�n. zm.). Wy-
rok Wojewódzkiego S¹du Admini-
stracyjnego w Warszawie z 30 listo-
pada 2005r., I SA/Wa 1651/04
mo¿na uznaæ tutaj za pobo¿ne ¿ycze-
nie: �Dane zawarte w rejestrze (-) s¹
danymi publicznymi. Informacje
ujawnione w rejestrze s¹ wiadomo-
�ciami wytworzonymi przez w³adze
publiczne w zakresie wykonywania
w³adzy publicznej. Skoro sprawy le-
ków dopuszczonych do obrotu s¹
sprawami publicznymi, to ka¿da in-
formacja dotycz¹ca tych spraw jest
informacj¹ publiczn¹.�

Nale¿y dodaæ, ¿e w wiêkszo�ci
pañstw europejskich podstawowe
dane z rejestrów jak m.in. decyzje
o dopuszczeniu do obrotu leku czy
wyga�niêciu lub cofniêciu pozwolenia,
s¹ informacjami publicznymi, tzn. do-
stêpnymi niezw³ocznie wszystkim. Te
dane interesuj¹ lekarzy, farmaceutów
i pacjentów. Nie akta rejestrowe i do-
kumenty w nich z³o¿one, wa¿ne dla
podmiotów odpowiedzialnych,
urzêdników czy dla konkurencji.

dr praw Edward Jêdrzejewski
Adwokat

Ministerialna wyk³adnia prawa
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Pomijaj¹c ju¿ kwestiê braku le-
gitymacji (samorz¹d aptekarski nie
jest samorz¹dem w³a�cicieli
aptek, ale samorz¹dem za-
wodowym farmaceutów)
nale¿y mieæ na uwadze za-
kres kompetencyjny Euro-
pejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwo�ci. Generalnie roz-
poznaje on sprawy wynika-
j¹ce z cz³onkostwa poszcze-
gólnych pañstw w Unii; np.
naruszenie zobowi¹zañ wyni-
kaj¹cych z prawa unijnego,
przede wszystkim z Traktatu
Ustanawiaj¹cego Wspólno-
tê Europejsk¹ (TWE), spo-
ry miêdzy poszczególnymi
pañstwami cz³onkowskimi.
Przedmiotem postêpowañ
przed ETS s¹ równie¿ mate-
rie dotycz¹ce funkcjonowa-
nia samej Wspólnoty i jej or-
ganów (np. rozstrzyganie co
do zgodno�ci z prawem
dzia³añ organów unijnych,
bezzasadna bezczynno�æ
tych organów, odszkodowa-
nia z tytu³u odpowiedzialno�ci kon-
traktowej Wspólnoty, spory miêdzy
ni¹, a jej pracownikami). Mog¹ to
te¿ byæ sprawy wnoszone na pod-
stawie umów o arbitra¿ pomiêdzy
Wspólnot¹ a innymi podmiotami.
Kompetencje Trybuna³u jasno usta-
nawiaj¹ przepisy TWE (art. 226 i n.).
Prawo wniesienia skargi w tych �ci-

�le okre�lonych przypadkach przy-
s³uguje niektórym organom Wspól-

noty (Komisji), pañstwu cz³onkow-
skiemu, osobie fizycznej b¹d� praw-
nej (je�li np. chce zaskar¿yæ decyzjê
organu Unii lub zaniechanie wydania
decyzji przez ten organ, a decyzja za-
skar¿ona lub zaniechanie jej wyda-
nia odnosi siê do tej osoby, albo od-
nosi siê do innej osoby, ale dotyczy
skar¿¹cej �bezpo�rednio i indywidu-

alnie� � art. 230 TWE). Stron¹ po-
zwan¹ za� bêdzie sama Wspólnota

lub pañstwo cz³onkowskie (gru-
pa pañstw), podstaw¹ natomiast
zawsze naruszenie prawa unij-
nego.

ETS tylko wpadkowo mo¿e
byæ pomocny w krajowych pro-
cesach. Chodzi o instytucjê tzw.
orzeczeñ wstêpnych (procedu-
ry prejudycjalnej) uregulowanej
w art. 234 TWE. W konkretnej
sprawie zawis³ej przed s¹dem
krajowym (gdzie np. w³a�ciciel
apteki wystêpuje w charakterze
powoda lub pozwanego) mo¿e
pojawiæ siê na pewnym etapie
problem wyk³adni prawa unij-
nego. Wtedy s¹d krajowy mo¿e
z urzêdu lub na wniosek strony
zwróciæ siê do ETS o rozstrzy-
gniêcie zagadnienia wstêpnego
co do zgodno�ci normy prawa
krajowego z prawem Wspólno-
ty. S¹d krajowy jest zwi¹zany
orzeczeniem Trybuna³u i do jego
wydania swoje postêpowanie
zawiesza. Je�li pytanie wstêpne

pojawi siê ju¿ na etapie postêpowa-
nia przez s¹dem krajowym ostatniej
instancji, �którego rozstrzygniêcia �
jak stanowi art. 234 TWE in fine �
nie mo¿na zaskar¿yæ przy pomocy
�rodków odwo³awczych prawa we-
wnêtrznego, s¹d ten jest zobowi¹za-
ny do wniesienia sprawy do Trybu-
na³u Sprawiedliwo�ci.� Instytucja

Dzieciêca choroba europejsko�ci
Niektórzy luminarze samorz¹du, sk¹din¹d nieocenieni i czcigodni, wierz¹, ¿e Europejski Trybuna³

Sprawiedliwo�ci (ETS) skoñczy ze szkodliwymi praktykami Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wy-
starczy tylko - g³osz¹ - przekazaæ przez izby aptekarskie takie sprawy do Trybuna³u w Luksemburgu, �a
uzyskanie z ETS pozytywnego dla aptekarzy wyroku pozwoli³oby w przysz³o�ci na unikniêcie wielu pro-
blemów.� Ta bezpodstawna wiara, choæ mo¿e krzepiæ serca, jest przejawem dzieciêcej choroby europej-
sko�ci. W przegranych sprawach, w beznadziejnych przypadkach balsamem dla pokrzywdzonych i cier-
pi¹cych jest wiara w ratunek pozakrajowych, teraz unijnych instytucji. W tym przypadku w ETS.
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procedury prejudycjalnej uregulowa-
na w art. 234 TWE jest przyk³adem
postêpowania po�redniego (indirect
action). Zasadniczy proces toczy siê
przed s¹dem krajowym i on wydaje
koñcowe orzeczenie, a nie ETS.

Nale¿y jeszcze zaznaczyæ, ¿e
pojêcie �s¹du krajowego� ETS trak-
tuje bardzo szeroko. Jest to nie tyl-
ko s¹d powszechny, ale równie¿ np.
ka¿da instytucja publiczna wykonu-
j¹ca orzecznictwo. Bêdzie to wiêc
tak¿e s¹d aptekarski, a Naczelny S¹d
Aptekarski w sprawach, w których
stronie nie przys³uguje odwo³anie do
s¹du powszechnego, bêdzie mia³ obo-

wi¹zek � w razie postawienia przed
nim zapytania prejudycjalnego - zwró-
ciæ siê z nim do Trybuna³u.

Ju¿ z tego skrótowego opisu
zakresu kompetencyjnego ETS wy-
nika jasno, ¿e Trybuna³ nie rozstrzy-
ga sporów miêdzy osob¹ fizyczn¹
czy prawn¹ z jednej strony a orga-
nami pañstwa cz³onkowskiego z dru-
giej strony, ani te¿ sporów miêdzy
tymi osobami. Nie jest przeto w³a-
�ciwy do rozpoznania spraw miêdzy
w³a�cicielem apteki a NFZ.

Przekonanie, niestety nieuza-
sadnione, ¿e w razie czego, a na
pewno w razie przegranej, sprawê

mo¿na przekazaæ do ponadkrajowe-
go s¹du, który jest rzeczywi�cie
obiektywny, doskonale sprawiedliwy
itd. � jest godne wspó³czucia. Jest
to przejaw szukania doskona³o�ci
i prawdy na tym ³ez padole, odwiecz-
nej têsknoty za rajem. Wskazywa-
nie na ETS, który wszystko zrewi-
duje, usunie z³o, przywróci prawo
i porz¹dek, wyda w pe³ni pozytyw-
ny dla nas wyrok, którego nic ju¿ nie
wzruszy � jest pomyleniem Trybuna³u
z S¹dem Ostatecznym.

dr praw Edward Jêdrzejewski
Adwokat

Listy do redakcji

Fragmenty listu mgr farm. Krzysztofa Przystupy

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia RP

Z przykro�ci¹ i wielkim zaskoczeniem przyjêli�my informacjê z Ministerstwa Zdrowia o wstrzymaniu nowelizacji
Prawa farmaceutycznego. (...)

Jak podaj¹ media 20% leków i produktów leczniczych w cywilizowanej Europie jest niewiadomego pochodzenia.
Czy u nas mo¿e ich byæ 50%, a mo¿e wiêcej. Dlaczego dwa miesi¹ce po zmianie cen leków, wiele cen maksymal-
nych, na które Pani wyrazi³a zgodê jest ju¿ nieaktualna, w wybranych aptekach jest ona zdecydowanie ni¿sza. Tylko
dlaczego w wybranych? (...)

Kiedy wreszcie kto� siê zajmie zakupami po 1 grosz i sprzeda¿¹ za 1 grosz? Gdzie s¹ s³u¿by, które to powinny
sprawdziæ?

Przecie¿ to chora farmacja. Mocni i obcy wywo¿¹ zyski i coraz szybciej siê bogac¹, a mali, uczciwi przepadaj¹
z ca³¹ rodzin¹, zostaj¹ z d³ugami, trac¹ dorobek ca³ego ¿ycia.

Czy oto w³a�nie chodzi?
Patrz¹c na te gierki i rozgrywki stwierdzam, ¿e chory za leki powinien p³aciæ 20% tego co p³aci dzisiaj w ka¿dej

aptece.
 Dlaczego nikt nie reaguje, ¿e coraz wiêcej leków refundowanych w wybranych przez firmê farmaceutyczn¹

aptekach jest po 1 grosz, a w pozosta³ych trzeba niestety czêsto dosyæ du¿o dop³acaæ. (...)
Czy wyprowadzenie 350 produktów do sprzeda¿y pozaaptecznej to furtka dla leków niewiadomego pochodzenia?
A czego oczekujemy my pojedynczy aptekarze w swoich aptekach? Takich samych lub jeszcze ni¿szych cen dla

naszych chorych! Czy to tak du¿o?
Je�li tak dalej bêdzie, za chwilê przestanie istnieæ ma³a polska apteka, szczególnie w ma³ych miejscowo�ciach. I co

wtedy? Przerobili to Norwegowie i dzisiaj w wielu miejscowo�ciach nie maj¹ aptek, a do najbli¿szej chory czêsto
je�dzi 30-50 km.

Patrz¹c na dzia³ania, a raczej na brak dzia³añ resortu wêdrujemy w tym w³a�nie kierunku. Ma³e apteki nie maj¹
szans w tej naszej rzeczywisto�ci, po prostu za chwile przepadn¹, a my pójdziemy pewnie do pracy do aptek
sieciowych, otwieranych przez obcy kapita³. Tylko czy wtedy bêdzie te¿ taniej? (...)

mgr farm. Krzysztof Przystupa
Jeszcze w³a�ciciel apteki
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Inaczej ni¿ w poprzednich latach
wzrost sprzeda¿y w marcu nie by³
efektem wyników osi¹gniêtych przez
segment sprzeda¿y odrêcznej, która
i tak zwiêkszy³a swoj¹ sprzeda¿ wo-
bec poprzedniego miesi¹ca (z 732
mln pln na 778 mln pln, tj, o 6,89%).
Za wzrost warto�ci sprzeda¿y
w marcu br. odpowiada sprzeda¿
w segmencie leków refundowanych
i leków pe³nop³atnych (leki wydawa-
ne na podstawie recepty od lekarza).

W przypadku leków refundo-
wanych ich warto�æ sprzeda¿y wzro-
s³a o 14,65% w porównaniu do mar-
ca 2008r., a leków pe³nop³atnych
o 16,73%. Równie¿ w porównaniu
do poprzedniego miesi¹ca (luty
2009) wyniki marca dla tych seg-
mentów rynku by³y wysokie (odpo-
wiednio wzros³y o 9,40% i 10,32%).

Na taki stan rzeczy wp³ynê³y
dwa zjawiska. Po pierwsze wej�cie
od 16 marca 2009 r. nowych wyka-
zów refundacyjnych, które �pobudzi-
³y� sprzeda¿ leków przed wprowa-
dzeniem zmian. Jest to zjawisko ob-
serwowane od wielu lat i wynika
z tego, i¿ przy zmianach na wyka-
zach leków czê�æ z nich zmienia od-
p³atno�æ na mniej korzystn¹ dla pa-
cjenta, st¹d zwiêksza siê ich sprze-
da¿. Równie¿ po wprowadzeniu na
wykazy nowych leków, oczekiwa-

nych przez pacjentów ich sprzeda¿
siê zwiêksza.

Drugim zjawiskiem jest os³abie-
nie sprzeda¿y rynku leków na prze-
ziêbienie (leki z segmentu sprzeda¿y
odrêcznej) z uwagi na koniec sezo-
nu przeziêbieñ. Jest to zarazem roz-
poczêcie sezonu alergii i co za tym
idzie wzrostu sprzeda¿y produktów
³agodz¹ce jej objawy (wzrasta na
wiosnê liczba alergenów prowadz¹-
cych do uczuleñ z uwagi na okres

kwitniêcia ro�lin i pylenia drzew).
Szczególnie osoby lecz¹ce siê prze-
wlekle z powodu astmy wymagaj¹
w tym okresie (nasilone objawy
obecno�ci alergenu) stosowania le-
ków rozszerzaj¹cych oskrzela, leków
przeciwzapalnych, antyhistamino-
wych (opó�niaj¹ i ³agodz¹ reakcjê
powstania stanu zapalnego), a nie-
kiedy wykrztu�nych i mukolitycznych
(oczyszczaj¹ drogi oddechowe
z wydzieliny).

Marzec 2009
� rynek ro�nie

Rynek farmaceutyczny w marcu 2009r. osi¹gn¹³ warto�æ sprzeda¿y 2 233 mln pln, tj. o 12,89% wiêcej
ni¿ w marcu 2008r. Po s³abszych wynikach z lutego 2009r., marzec wykaza³ tendencjê wzrostow¹ zarówno
wobec analogicznego okresu ub.r., jak i poprzedniego miesi¹ca, W porównaniu do lutego br. warto�æ
sprzeda¿y ca³ego rynku farmaceutycznego wzros³a o 8,47%.

Zestawienie warto�ci sprzeda¿y poszczególnych segmentów rynku
farmaceutycznego (dane w mln PLN)

Tabela 1: marzec 2009 vs marzec 2008

Tabela 2: marzec 2009 vs luty 2009

  
marzec 
2008 

marzec 
2009 

zm. (%)    

Leki Refundowane 887 1 017 14,65% 

Leki Pe³nop³atne 376 439 16,73% 

Sprzeda¿ Odrêczna 716 778 8,71% 

Ca³kowity obrót 1 978 2 233 12,89% 

  
luty 2009 

marzec 
2009 

zm. (%)    

Leki Refundowane 929 1 017 9,40% 

Leki Pe³nop³atne 398 439 10,32% 

Sprzeda¿ Odrêczna 732 778 6,29% 

Ca³kowity obrót 2 059 2 233 8,47% 
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Statystyczna apteka

W marcu 2009r.
warto�æ sprzeda¿y dla
statystycznej apteki wy-
nios³a 163,69 tys. pln, to
o 9,21% wiêcej ni¿ w
marcu 2008r. i o 8,23%
wiêcej ni¿ w lutym br.

�rednia cena pro-
duktów sprzedawanych
przez apteki w marcu br.
wynosi³a 14,87 pln w po-
równaniu do 13,89 pln w
analogicznym okresie
ubieg³ego roku. Daje to
wzrost o 7,06%. Natomiast �rednia
mar¿a na produkty sprzedawane w
aptece w marcu br. wynosi³a 25,32%
i wzros³a o 0,98 pp w porównaniu
do mar¿y z marca ub.r.,
która wynosi³a wów-
czas 24,34%.

Refundacja a wspó³-
p³acenie

Udzia³ pacjenta we
wspó³p³aceniu w wy-
datkach na leki refun-
dowane wci¹¿ maleje.
W marcu 2009r. pa-
cjent dop³aci³ 30,22%
warto�ci sprzeda¿y le-
ków refundowanych,
natomiast w marcu 2008r. by³o to a¿
37,01%. Warto�ciowo dop³ata pa-
cjenta na lekach refundowanych w
marcu br. wynios³a 307 mln pln, czyli
o 5,09% mniej ni¿ przed rokiem (324
mln pln). Dla porównania refundacja
Pañstwa w marcu 2009 by³a wy¿sza
o 23,60% (709 mln pln) od warto�ci
refundacji w analogicznym okresie
ub.r. (574 mln pln). Udzia³ refundacji
Pañstwa wzrós³ z 62,99% w marcu
ub.r. do 69,78% w marcu br.

Równie¿ udzia³ we wspó³p³ace-
niu pacjenta we wszystkich lekach
spada. O ile w marcu 2008r. wyno-
si³ on 70,74%, to w marcu br. udzia³
ten wynosi³ 68,23%.

Prognoza PharmaExpert od po-
cz¹tku roku jest na podobnym po-
ziomie (5-7%). Na rynku dotychczas
nie wyst¹pi³ ¿adne zaburzenia, które
mog³yby wymagaæ korekty tej pro-
gnozy.

Prognoza warto�ci sprzeda¿y dla aptek w roku 2009

Zgodnie z przewidywaniami
analityków PharmaExpert warto�æ
sprzeda¿y ca³ego rynku farmaceu-
tycznego za ca³y rok 2009 wyniesie
25,50 mld pln. W porównaniu do
ubieg³ego roku warto�æ rynku
w 2009 wro�nie o 5-7 %. Natomiast
refundacja na koniec 2009 roku osi¹-
gnie warto�æ 7,85 mld, tj. o 5-7%
wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym.

Piotr Kula
Prezes PharmaExpert
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HERBARIUM APTEKARZA POLSK IEGO

Gatunek Melissa officinalis L.
zaliczamy do rodziny Lamiaceae
(Jasnowatych). Substancja ro�linna
pochodzi z obszaru �ródziemnomor-
skiego, wystêpuje tak¿e w umiarko-
wanych strefach Azji i Ameryki Pó³-
nocnej. W naszym kraju jest to ro-
�lina uprawna, mo¿na j¹ spotkaæ
równie¿ jako w siedliskach natural-
nych. Nazwa ro�liny
pochodzi od greckie-
go s³owa melissa tzn.
pszczo³a, wskazuj¹c
jej wysokie w³a�ciwo-
�ci miododajne.

Sk³ad chemiczny
Surowcem leczni-

czym melisy lekarskiej
s¹ li�cie i ulistnione
szczyty pêdów (Fo-
lium Melissae) zebra-
ne przed kwitnieniem.
Melisa nale¿y do ro�lin
olejkowych, o zawar-
to�ci olejku eteryczne-
go od 0,02-0,3%
w zale¿no�ci od wa-
runków uprawy oraz terminu zbioru.
Ponadto w substancji ro�linnej wy-
stêpuj¹ garbniki, gorycze, kwasy fe-
nolowe

W sk³ad olejku eterycznego
wchodzi od 30 do 50% aldehydów,
g³ównie monoterpenowych: geranial
oraz neral, o silnym cytrynowym za-
pachu, alkohole, seskwiterpeny
i inne. W³a�nie sk³adnikom olejku
eterycznego zawdziêcza melisa swo-
je podstawowe dzia³anie farmakolo-
giczne. Surowiec i preparaty z niego
otrzymywane dzia³aj¹ g³ównie uspo-

kajaj¹co (sedativa), obni¿aj¹c próg
wra¿liwo�ci o�rodkowego uk³adu
nerwowego. Szczególne wskazania
znalaz³a melisa w leczeniu geriatrycz-
nym, gdzie stosuje siê j¹ w stanach
pobudzenia nerwowego, uczuciu nie-
pokoju, neurastenii, dystoni nerwo-
wo-kr¹¿eniowej, trudno�ciach w za-
sypianiu zmianach ci�nienia têtnicze-

go krwi na tle emocjonalnym oraz
towarzysz¹cych im zaburzeniach ze
strony przewodu pokarmowego.

Olejek wykazuje tak¿e dzia³a-
nie rozkurczaj¹ce (spasmolytica) na
miê�nie g³adkie jelit, g³ównie w czê-
�ci jelita grubego. Ponadto substan-
cja ro�linna wykazuje dzia³anie an-
tyseptyczne dziêki czemu znajduje
zastosowanie przy wszelkiego ro-
dzaju infekcjach bakteryjnych, grzy-
bicach oraz egzemach.

Zawarto�æ polifenoli sprawia, ¿e
substancja ro�linna posiada tak¿e
dzia³anie antyoksydacyjne oraz prze-

ciwwolnorodnikowe. W badaniach
in vitro wykazano, ¿e zwi¹zki garb-
nikowe zawarte w melisie mog¹ ha-
mowaæ podzia³ komórek nowotwo-
rowych.

Olejek eteryczny otrzymany
z melisy ma szerokie zastosowanie
w aromaterapii, ze wzglêdu na w³a-
�ciwo�ci koj¹ce i uspokajaj¹ce. Sto-

sowany jest w stanach
ogólnego pobudzenia ner-
wowego oraz zaburze-
niach pracy serca. Olejek
melisowy reguluje tak¿e
menstruacjê i zwi¹zane
z ni¹ bóle.

Napar sporz¹dzony
z li�ci s³u¿y do parówek
twarzy, a tak¿e do p³uka-
nia przet³uszczaj¹cych siê
w³osów.

Warto tak¿e wspo-
mnieæ, ¿e substancja ro-
�linna mo¿e byæ stosowa-
na tak¿e przy przeziebie-
niu i opryszce zwyk³ej.

UPRAWA
Uprawa melisy znana ju¿ by³a

staro¿ytnym Grekom, Rzymianom
i Arabom. W Polsce uprawy melisy
w indywidualnych gospodarstwach
rolnych, pomimo wystêpowania jej
w wielu mieszankach zio³owych, nie
s¹ znacz¹ce.

Melisa wyrasta do oko³o 60-80
cm wysoko�ci. Posiada ona cztero-
kanciaste lekko ow³osione lub nagie
pêdy. Li�cie melisy maj¹ kszta³t ja-
jowaty lub sercowo-jajowaty o ko-
lorze jasnozielonym oraz drobno pi³-

Melisa lekarska � moc spokoju

Melisa lekarska (Mellisa officinalis L.)
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razy dziennie 1/3 szklanki po jedze-
niu. Mieszanka przeciw drgawkom
dzieciêcym.

Rp.
Rad. Angelicae 20,0

korzeñ arcydziêgla
Fol. Myrtylli   li�æ borówki czernicy
Fol. Melissae aa 10.0 li�æ melisy

MDS. Odwar z ³y¿eczki zió³ na
szklankê wody. Podawaæ dziecku 2-3
razy dziennie 1/2 szklanki po jedzeniu.
Mieszanka uspokajaj¹ca i wzmacnia-
j¹ca.

Brak apetytu u dzieci
na tle nerwowym

Rp.
Herb. Mellefolii ziele krwawnika
Rad. Angelicae  korzeñ arcydziêgla
Rhiz. Calami k³¹cze tataraku
Herb. Hyperici ziele dziurawca
Anth. Anthemidis aa 3 cz.

koszyczek rumianku rzymskiego
Fol. Melissae 5cz. li�æ melisy

MDS. Odwar z ³y¿ki zió³ na
szklankê wody. Podawaæ dziecku
3 razy dziennie 1/2 szklanki miêdzy po-
si³kami. Mieszanka skuteczna przy bra-
ku apetytu na tle nerwowym oraz
w nerwicach wegetatywnych ¿o³¹d-
ka u dzieci.

kowanym li�ciom. Ro�lina posiada
bia³awe drobne kwiaty, okres kwit-
nienia przypada  od czerwca do
sierpnia.

Nasiona melisy najlepiej jest
wysiewaæ w kwietniu, w glebie wil-
gotnej, lekkokwa�nej lub zasadowej
o wspó³czynniku pH od 4,5 do 7,6.
Do pe³nego kie³kowania nasiona po-
trzebuj¹ �wiat³a, dlatego te¿ nale¿y
je wysadzaæ na g³êboko�æ nie
wiêksz¹ ni¿ 6 mm. Kie³kowanie na-
stêpuje po 8-10 dni. Je�li chcemy
wysadziæ kie³ki w gruncie nale¿y za-
chowaæ odstêp miêdzy ro�linami ok.
50 cm. Melisê mo¿na hodowaæ tak-
¿e z sadzonek, a tak¿e przez podzia³
korzeni. Nale¿y pamiêtaæ aby ka¿da
czê�æ dzielonej ro�liny zawiera³a od
3 do 4 p¹czków. W hodowli wazo-
nowej doniczki nale¿y umie�ciæ
w ciep³ym, nas³onecznionym miejscu,
najlepiej na parapecie.

W gospodarstwie domowym,
�wie¿e drobno posiekane, m³ode li-

�cie dodaje siê m.in.
do sa³atek, majone-
zu, drobiu, wieprzo-
winy. Mo¿na je sto-
sowaæ tak¿e jako
dodatek do sa³atek
owocowych, gala-
retek, kremów, na-
pojów, a tak¿e wina.

Dawkowanie:
Jako napar � we-
wnêtrznie 2-3g su-
rowca, 203 razy
dziennie; nalewka o
stê¿eniu 1:5 w 45%
etanolu 2-6ml 3 razy
dziennie. Wg. Far-
makopei Polskiej
VI li�æ melisy, jako
�rodek uspokajaj¹-
cy, stosuje siê: do-
ustnie w naparach
z 1,5-4,5g surowca

(jednorazowo), naparach z 6-18g
dobowo.

W manua³ach aptekarskich
mo¿na znale�æ wiele przepisów na
mieszanki zio³owe zawieraj¹ce
w swoim sk³adzie li�æ melisy. Mie-
szanki te s¹ szczególnie wskazane
przy stosowaniu u dzieci, gdzie mo¿-
liwo�æ aplikacji syntetycznych leków
jest czêsto ograniczona. Poni¿ej
przedstawiono wybrane przyk³ady
kompozycji zio³owych:

Choroby
uk³adu nerwowego u dzieci.

Rp.
Fol. Melissae li�æ melisy
Stigm. Maydis     znamiê kukurydzy
Herb. Anserinae ziele piêciornika

gêsiego
Fruct. Anisi     aa owoc any¿u

MDS. Odwar z ³y¿eczki zió³ na
szklankê wody. Podawaæ dziecku 3

Melisa lekarska w fazie kwitnienia

dr n. farm. Tomasz Baj
Katedra i Zak³ad Farmakognozji
z Pracowni¹ Ro�lin Leczniczych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pi�miennictwo:
Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B.,

Niedworok J. (red.). Fitoterapia i  leki
ro�linne. PZWL, Warszawa, 2007,
500pp.

Pisulewska E., Janeczko Z., Krajowe ro-
�liny olejkowe. Wyd. Know-How Piotr
Kaczmarczyk, Kraków, 2008, 135pp.

Wawrzyniak E., Leczenie zio³ami Przed.
Pol.-Wyd. �Contrast�, Warszawa, 1992,
500pp.
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�Skórka pomarañczowa� wystê-
puje w okolicy bioder, brzucha, ud,
ramion oraz na po�ladkach - g³ównie
u kobiet (u mê¿czyzn jedynie w sta-
nach patologicznych przy zaburze-
niach gospodarki hormonalnej).

Wyodrêbniono dwa rodzaje cel-
lulitu:

Cellulit wodny � w ka¿dym
miesi¹cu ¿ycia, pocz¹wszy od okre-
su dojrzewania, w ciele kobiety od-
k³ada siê rezerwa wody i t³uszczów
w tkankach tak, aby przygotowaæ siê
do ewentualnej ci¹¿y. Nastêpuje
wówczas przesuniêcie wody i t³usz-
czów w kierunku zewnêtrznej war-
stwy skóry i tkanki t³uszczowej. Pod
koniec cyklu organizm pozbywa siê
tej �nadwy¿ki�, bardziej lub mniej
skutecznie. Je�li rytm hormonalny
ulega zak³óceniu, powstaje cellulit.

Cellulit lipidowy zaczyna siê
w g³êbokich warstwach skóry w³a-
�ciwej i poni¿ej w tkance ³¹cznej,
gdzie znajduj¹ siê komórki t³uszczo-
we, pe³ni¹ce rolê zbiorników ener-
gii. Komórki te gromadz¹ cukier oraz
kwasy t³uszczowe, tworz¹c z nich
trójglicerydy. Te ostatnie po pewnym
czasie rozpadaj¹ siê, uwalniaj¹c wol-
ne kwasy t³uszczowe oraz glicerol.
Je�li proces rozpadu nie przebiega
prawid³owo, cukier i t³uszcze zaczy-
naj¹ gromadziæ siê w komórkach,
a te automatycznie powiêkszaj¹ siê.
Pêczniej¹ce grupy komórek tworz¹
na powierzchni skóry guzki - �skór-
kê pomarañczow¹�.

Fazy rozwoju cellulitu

Cellulit ma tendencjê do pog³ê-
biania stopnia zaawansowania. Roz-
ró¿niamy cztery stopnie rozwoju cel-
lulitu. Od niewidocznych go³ym
okiem zaburzeñ kr¹¿enia ¿ylnego
oraz limfatycznego do czêsto bole-
snych z³ogów w³ókien kolageno-
wych, powoduj¹cych ucisk naczyñ
limfatycznych oraz krwiono�nych.

W wyniku nagromadzenia szko-
dliwych produktów przemiany ma-
terii w adipocytach (komórkach
t³uszczowych) dochodzi do ich
znacznego powiêkszenia oraz do
podra¿nienia zakoñczeñ nerwowych,
skutkuj¹cego silnym bólem.

Zaawansowany cellulit charak-
teryzuje zmiana sk³adu chemicznego
t³uszczów w adipocytach. Stê¿enie
nasyconych kwasów t³uszczowych
ro�nie w stosunku do ilo�ci nienasy-
conych kwasów, co zmniejsza p³yn-
no�æ b³on komórkowych.

Przyczyny powstania cellulitu

Teoria hormonalna. Zaburze-
nia gospodarki hormonalnej sprzy-
jaj¹ powstaniu cellulitu. Przyjmowa-
nie pigu³ek antykoncepcyjnych, czy
spo¿ywanie miêsa pochodz¹cego ze
zwierz¹t tucznych, którym w celu
uzyskania wiêkszej masy podawano
hormony, nie s¹ obojêtne. Nadmiar
estrogenów, nierównowa¿ony wy-
dzielaniem progesteronu, sprzyja
powstaniu �skórki pomarañczowej�,
prowadzi do zwiêkszenia objêto�ci

adipocytów oraz wzmaga retencjê
wody.

Teoria neurowegetatywna.
Wiêkszo�æ kobiet z cellulitem wyka-
zuje stan nadmiernej motywacji i wy-
ra�ny niepokój. Depresja, stres, sil-
nie prze¿ywane emocje mog¹ mieæ
wplyw na nadmierne gromadzenie siê
cz¹steczek t³uszczu i wody w hipo-
dermie oraz dermie. Powstanie cel-
lulitu zwi¹zane jest z zaburzeniem go-
spodarki katecholaminowej, która
reguluje miêdzy innymi przebieg lipo-
lizy.

Teoria receptorów adipocy-
tarnych zak³ada istnienie dwóch ro-
dzajów adrenergicznych receptorów:
� receptorów alfa, zmniejszaj¹cych

lipolizê
� receptorów beta, nasilaj¹cych li-

polizê
Wzrost masy t³uszczowej zwiêk-

sza odpowied� receptorów alfa. Im
wiêksze zatem przybieranie masy,
tym mniejsze szanse na ust¹pienie
cellulitu. Ponadto udowodniono,
¿e liczba receptorów beta zmniejsza
siê z wiekiem, st¹d wzrasta tenden-
cja do tycia oraz powstawania cel-
lulitu u osób starszych.

Teoria kr¹¿eniowa. Cellulit
bywa zwi¹zany z zaburzeniami kr¹-
¿enia. Mog¹ one byæ nasilane przez
z³e nawyki typowe dla kobiet.

Obcis³e ubrania, buty na wyso-
kim obcasie (hamuj¹ce dzia³anie
pompy miê�niowej), du¿a ilo�æ soli |

Cellulit - problem nie tylko estetyczny
Cellulit jest chorob¹ tkanki t³uszczowej polegaj¹c¹ na zmianach obrzêkowo-stwardnieniowych tkanki

podskórnej. Powstaje na skutek wadliwego funkcjonowania uk³adu limfatycznego, w wyniku czego nastêpu-
je odk³adanie siê w komórkach t³uszczowych nie wydalanych z organizmu produktów przemiany materii.
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i cukru w diecie, siedz¹cy tryb ¿ycia
(powoduj¹cy niew³a�ciwe odk³ada-
nie siê t³uszczu oraz blokuj¹cy kr¹-
¿enie w nogach), picie kawy (sprzy-
jaj¹ce zatrzymywaniu wody w orga-
nizmie), gor¹ce k¹piele (hamuj¹ce
usuwanie toksyn z organizmu), zbyt
czêste opalanie siê (przesuszenie skó-
ry zmniejsza jej ukrwienie) � to tyl-
ko niektóre ze z³ych przyzwyczajeñ.

Pompa miê�niowa i ³ydkowa.
Dla w³a�ciwego funkcjonowania
uk³adu limfatycznego i krwiono�ne-
go niezbêdnym warunkiem jest ak-
tywno�æ fizyczna.

Przy ka¿dym ruchu miê�ni uci-
skane s¹ naczynia krwiono�ne i lim-
fatyczne, ¿y³y naprê¿aj¹ siê i rozlu�-
niaj¹, co umo¿liwia pompowanie lim-
fy od zastawki do zastawki w stronê
serca. Bierno�æ sprawia, i¿ produk-
ty przemiany materii zalegaj¹  w ko-
mórkach i nie s¹ wydalane z organi-
zmu. Zjawisko to nosi nazwê pom-
py miê�niowej.

Kuracja

Prawid³owo przeprowadzona
kuracja antycellulitowa powinna roz-

pocz¹æ siê od dzia³añ zmierzaj¹cych
do zmniejszenia przepuszczalno�ci
naczyñ krwiono�nych.

W leczeniu cellulitu zaleca siê
preparaty zawieraj¹ce flawonoidy:
rutynê, kwercetynê, kemferol, dio-
sminê i hesperydynê.

Mechanizm dzia³ania bioflawo-
noidów polega na hamowaniu enzy-
mów zawieraj¹cych w swojej cz¹-
steczce jon miedzi, miêdzy innymi
hialuronidazy, która rozkleja �ród-
b³onki naczyñ w³osowatych, nasila-
j¹c objawy �skórki pomarañczowej�.

Flawonoidy przed³u¿aj¹ ponad-
to dzia³anie witaminy C, chroni¹cej

�cianki naczyñ przed toksycznymi
utleniaczami (oksydantami) oraz bio-
r¹cej udzia³ w syntezie kolagenu.

Bioflawonoidy poprawiaj¹
szczelno�æ �cian naczyñ krwiono-
�nych i dzia³aj¹ przeciwzapalnie dziê-
ki hamowaniu uwalniania mediato-
rów zapalenia.

Rutyna
Szczególnie efektywne we

wzmacnianiu najmniejszych naczyñ
krwiono�nych s¹ rutynozydy, na cze-
le z rutyn¹ oraz jej pó³syntetycznymi
pochodnymi o lepszej przyswajalno-

�ci oraz rozpuszczalno�ci - trokse-
rutyn¹ czy etylorutozydem.

Trokserutyna
Trokserutyna przyjmowana

w du¿ych dawkach wspomaga de-
formacjê krwinek czerwonych oraz
dzia³a przeciwagregacyjnie. Hamo-
wanie tworzenia siê skrzepliny w ka-
pilarach ¿ylnych, dzia³anie ochronne
na komórki �ródb³onka naczyñ
(venoprotectivum), a tak¿e zmniej-
szanie obrzêków wynikaj¹ce z pod-
wy¿szenia liczby makrofagów, a tym
samym eliminacji nadmiaru bia³ka
z ustroju, czyni j¹ substancj¹ sku-

teczn¹ w terapii cellulitu.

Diosmina
Diosmina nale¿y obok rutozy-

dów do najwa¿niejszych bioflawo-
noidów naturalnych. Dzia³a dwukrot-
nie silniej od trokserutyny.

Pozyskiwana jest g³ównie
z owoców cytrusowych (mi¹¿szu,
skóry, pestek). Uzyskany materia³
jest obfitym �ród³em zwi¹zków poli-
fenolowych, takich jak: kwercetyna,
hesperydyna, neohesperydyna, gli-
kozyd kemferolu, naryngenina, czy
apigenina.
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Koñcowy produkt - wyizolo-
wany bioflawonoid - diosmina wp³y-
wa korzystnie na poprawê napiêcia
�ciany naczyñ ¿ylnych.

W terapii cellulitu zalecane s¹
równie¿ preparaty zawieraj¹ce
w swoim sk³adzie saponiny.
Uszczelniaj¹ one naczynia i dzia³aj¹
przeciwzapalnie. Skuteczne s¹: escy-
na (z kasztanowca pospolitego), ru-
skogenina (z iglicy w³oskiej) oraz
diosgenina (z kozieradki).

Kasztanowiec zwyczajny
Wyci¹gi z nasion i kwiatów

kasztanowca wzmacniaj¹ oraz przy-
wracaj¹ elastyczno�æ �cianom na-
czyñ w³osowatych i drobnym naczy-
niom obwodowym. Ponadto zapo-
biegaj¹ nadmiernej przepuszczalno-
�ci i przenikaniu osocza oraz czer-
wonych krwinek poza ³o¿ysko na-
czyñ.

Preparaty zawieraj¹ce escynê,
dzia³aj¹ nie tylko zapobiegawczo, lecz
tak¿e przyspieszaj¹ znacznie wch³a-
nianie p³ynu surowiczego w miejscu
obrzêku (w cellulicie, po st³ucze-
niach, czy zwichniêcach). Prawdo-
podobne jest równie¿ dzia³anie na
krzepliwo�æ krwi, polegaj¹ce na
zmniejszeniu mo¿liwo�ci powstawa-
nia zakrzepów wewn¹trznaczynio-
wych.

Omawiane wyci¹gi dzia³aj¹ sy-
nergistycznie ze stosowanymi ze-
wnêtrznie ekstraktami z arniki gór-
skiej.

Rusogeniny z ruszczyka kol-
czastego

Rusogeniny zawieraj¹ m.in. prze-
ciwzapalne oraz przeciwobrzêkowe
heterozydy sterolowe. Ich mechanizm
dzia³ania zapobiega nadmiernemu
poszerzaniu siê naczyñ oraz ich nie-
szczelno�ci. Eliminuj¹ dokuczliwy
�wi¹d i pieczenie, jakie wywo³uje stan

zapalny ¿y³ oraz stabilizuj¹ pod³o¿e,
w którym osadzone s¹ naczynia ¿ylne
oraz limfatyczne.

Metyloksantyny
Mikrokr¹¿enie poprawiaj¹ rów-

nie¿ pochodne puryn np. kofeina, teo-
filina, teobromina, aminofilina. Kofe-
ina oraz jej pochodne, tak popular-
ne w kosmetykach antycellulitowych,
wp³ywaj¹ na zwiêkszon¹ aktywacjê
uk³adu nerwowego, wzmagaj¹ wy-
dzielanie neuroprzeka�ników (g³ów-
nie cyklicznego AMP) pe³ni¹cych
istotn¹ rolê w procesie redukcji tkan-
ki t³uszczowej. Metyloksantyny s¹
obecne w ogromnej liczbie wyci¹-
gów ro�linnych: w kawie, herbacie
zielonej i paragwajskiej, wyci¹gach
z guarany, koli, Plectranthus, Cassa-
va, Garcinia Cambodgia. Zawarte w
powy¿szych ekstraktach zwi¹zki
polifenolowe, wspólnie z metylok-
santynami wp³ywaj¹ na aktywacjê
procesów enzymatycznych sprzyja-
j¹cych mobilizacji podskórnych lipi-
dów i ich zwiêkszonemu wykorzy-
staniu w procesach energetycznych.

Algi morskie
Zielone i brunatne algi s¹ cen-

nym �ród³em wielu substancji aktyw-
nych biologicznie. Zwi¹zki te bior¹
czynny udzia³ w metabolizmie t³usz-
czów i bia³ek, zmniejszaj¹ tendencjê
do zastoju p³ynów, a tak¿e popra-
wiaj¹ kr¹¿enie limfatyczne. W ko-
smetyce stosowane s¹ bogate w jod
ekstrakty z listownicy brunatnej
i morszczynu. Obecny w wielu glo-
nach kwas alginowy stymuluje prze-
mianê materii i przyczynia siê do usu-
wania z³ogów t³uszczu - wskutek dre-
na¿u tkanek dzia³a wyszczuplaj¹co,
a ze wzglêdu na zdolno�æ wi¹zania
toksyn ma tak¿e w³a�ciwo�ci odtru-
waj¹ce.

Substancje dzia³aj¹ce aktyw-
nie na tkankê ³¹czn¹

Poprawê stanu tkanki ³¹cznej
mniej lub bardziej uszkodzonej przez
obecno�æ cellulitu, uzyskuje siê, u¿y-
waj¹c wyci¹gów ze skrzypu, który
zawiera krzem, sk³adnik wystêpuj¹-
cy zazwyczaj w niedomiarze
w uszkodzonej tkance ³¹cznej.

Substancje dzia³aj¹ce aktyw-
nie na mikrokr¹¿enie

Wyci¹g z bluszczu pospolitego
szczególnie bogaty we flawonoidy
(hederagenina), przyspiesza proces
redukcji tkanki t³uszczowej, pobudza
kr¹¿enie krwi i zmniejsza przepusz-
czalno�æ naczyñ krwiono�nych,
usprawnia funkcjonowanie tkanki
³¹cznej, poprawia elastyczno�æ
i jêdrno�æ skóry, a tak¿e wykazuje
dzia³anie przeciwzapalne. Ekstrakty
z li�ci bluszczu przyspieszaj¹ wydo-
stanie siê z tkanek nadmiaru wody
i usuniêcie toksyn, a tak¿e pobudzaj¹
przemianê materii i proces spalania
tkanki t³uszczowej.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dobre re-
zultaty w leczeniu cellulitu uzyskuje-
my przez jednoczesne stosowanie
zarówno preparatów doustnych, jak
i pielêgnacyjnych.

Inne techniki stosowane w
leczeniu cellulitu

� Jonoforeza, zwiêksza ³atwo�æ
przenikania substancji aktywnych
rozpuszczonych w wodzie wg³¹b
skóry.

� Endermologia, polega na wykony-
waniu masa¿u okolic leczonych
przez zasysaj¹cy ucisk.

� Masa¿ wibracyjny ma na celu roz-
dzielenie z³ogów usieciowanego
kolagenu.
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� Drena¿ limfatyczny to szczególna
metoda masa¿u, która umo¿liwia
pobudzenie g³êbokich warstw
skóry i dzia³a bezpo�rednio na
kr¹¿enie limfatyczne.

� Ultrad�wiêki, termoterapia, krio-
terapia, presoterapia, elektrolipo-
foreza, bodywrapping, eksfolia-
cja to popularne metody usuwa-
nia cellulitu.

� Aromaterapia: olejki eteryczne,
m.in. geraniowy, cytrynowy, ja-
³owcowy, rozmarynowy, cypry-
sowy, cedrowy; dzia³aj¹ regulu-
j¹co, usuwaj¹ toksyny z tkanki
³¹cznej oraz zmniejszaj¹ z³ogi
t³uszczowe.

� W bardziej zaawansowanym sta-
dium cellulitu wskazana jest me-

toda bod�cowa: mezoterapia,
czyli miejscowe wstrzykiwanie
w chorobowo zmienione miejsca
substancji biologicznie aktywnych
m. in. L-karnityny, aminofiliny,
kofeiny, czy leków przeciwobrzê-
kowych.

W niektórych przypadkach ko-
nieczne mo¿e okazaæ siê zastosowa-
nie leczenia chirurgicznego: liposuk-
cja � czyli �odsysanie t³uszczu�.
W odessanym miejscu dochodzi do
powstawania zrostów, dlatego
w pó�niejszym okresie w tym samym
miejscu nie narasta ponownie tkan-
ka t³uszczowa.

Dieta

Leczenie cellulitu musi byæ do-
brze przemy�lane. Bardzo wa¿ne

jest, aby ró¿ne
rodzaje terapii
uzupe³nia³y siê.
Dlatego te¿
istotna jest pra-
wid³owa dieta.

Podstawo-
wymi jej sk³ad-
nikami powinny
byæ: warzywa,
owoce, kie³ki,
kasze, chude
ryby, ciemne
pieczywo, czyli
produkty boga-
te w witaminy,
mikroelementy i
b³onnik. Nale¿y
ograniczaæ do
minimum poda¿
soli, cukru i
t³uszczów zwie-
rzêce, a tak¿e
unikaæ u¿ywek:

alkoholu, papierosów, czy kawy.
Du¿e ilo�ci niegazowanej wody mi-
neralnej pozwalaj¹ usuwaæ toksyny.
Herbaty zio³owe zawieraj¹ce koper,
skrzyp, brzozê, krwawnik, zielon¹
herbatê oczyszczaj¹ organizm. Nie
mo¿na zapominaæ o konieczno�ci
zwiêkszenia aktywno�ci fizycznej.

Nie leczony cellulit pog³êbia siê
i mo¿e przej�æ w formê cellulitis, czyli
powa¿ne schorzenie jakim jest zapa-
lenie tkanki ³¹cznej, dlatego niezwy-
kle wa¿na jest �wiadomo�æ proble-
mu, jakim jest �skórka pomarañczo-
wa�, bêd¹cego nie tylko defektem
kosmetycznym,  ale równie¿ jed-
nostk¹ chorobow¹ wymagaj¹c¹ sta-
rannego leczenia.

mgr farm. Wirginia Kuku³a
Katedra i Zak³ad Farmakognozji
z Pracowni¹ Ro�lin Leczniczych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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2009, Wydawnictwo PWN
2. �Kosmetyka stosowana� J. Dylewska-

Grzelakowska, Warszawa 1999, WSiP
3. �Medycyna piekno�ci� M. Noszczyk,

B. Noszczyk, Warszawa 1999, Wydaw-
nictwo PZWL

4. �Kosmetologia i farmakologia skóry�
M.C. Martini, Warszawa 2007, Wy-
dawnicto PZWL

5. �Zarys kosmetyki lekarskiej� A. Ko�-
miñska-Kubarska, Warszawa 1984,
Wydawnictwo PZWL

6. �Fitoterapia i leki ro�linne� E. Lamer-
Zarawska et all., Warszawa 2007, Wy-
dawnictwo PZWL

7. �Ro�liny lecznicze i ich praktyczne za-
stosowanie� A. O¿arowski, Warszawa
1989, Instytut Wydawniczy Zwi¹zków
Zawodowych

8. �Prawie wszystko o zio³ach� M.E. San-
ders, Podkowa Le�na 2007, Wydawca
Mateusz E. Senderski

9. www.wizaz.pl
10. www.panacea.pl
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urotropina stosowana jest w stê¿e-
niach 5-25%.

Co ciekawe w podrêcznikach
do farmakologii urotropina najczê-
�ciej figuruje jako sk³adnik leków do-
ustnych odka¿aj¹cych drogi moczo-
we i pomimo ma³ej popularno�ci tych
preparatów ci¹gle s¹ one dostêpne
na rynku. Mechanizm dzia³ania jest
taki sam, jak w przypadku zastoso-
wania zewnêtrznego. Pomimo ³agod-
nego dzia³ania, metenamina ma jedn¹

Wraz ze zbli¿aj¹cymi siê ciep³y-
mi dniami, w aptece pojawi¹ siê pa-
cjenci chc¹cy pozbyæ siê problemu
nadmiernej potliwo�ci. Oprócz gamy
gotowych preparatów istnieje tak¿e
w¹ska grupa przepisów recepturo-
wych wykorzystywanych w tej przy-
pad³o�ci. Byæ mo¿e warto od�wie-
¿yæ sobie informacje na temat nie-
których popularnych kompozycji,
zanim recepty trafi¹ do naszej izby
recepturowej.

Rp 1.
Mentholi 3,0
Urotropini 12,0
Spiritus Vini 60,0
3% Sol. Acidi borici ad 120,0
M.f. solutio

Rp 2.
Urotropini 20,0
Talci veneti
Zinci oxydati aa 25,0
Aqua purificata 20,0
Glicerini 10,0
M.f. suspensio

Najczêstszym komponentem
recepturowych leków stosowanych
przy nadmiernej potliwo�ci jest me-
tenamina. Jej synonimy to heksame-
tylenotetramina lub urotropina. Ze
wzglêdu na tê drug¹ nazwê bywa
w okresie nauki zawodu mylona cza-
sem z mocznikiem (czyli urea).

Metenamina wykazuje ciekawy
mechanizm dzia³ania. Mianowicie po

miejscowym zastosowaniu na skórê
ulega hydrolizie
pod wp³ywem
kwa�nego odczy-
nu potu do for-
maldehydu. Dzia-
³a on na skórze
dzia³anie bakterio-
bójczo, co ograni-
cza proces rozk³a-
du potu przez
drobnoustroje. To
w³a�nie ta reakcja
jest przyczyn¹ nie-
przyjemnego za-
pachu spoconej
skóry stóp lub d³o-
ni. Co wiêcej alde-
hyd mrówkowy
zmniejsza aktyw-
no�æ gruczo³ów
potowych, dziêki
czemu ogranicza
tak¿e samo poce-
nie. Jako �rodek
przeciwpotliwy

Receptura dla stóp
- preparatyka leków

o w³a�ciwo�ciach
przeciwpotliwych

Wzór strukturalny urotropiny
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pozostaj¹ w postaci warstewki pu-
dru. K³opot mo¿e tu sprawiæ ko-
nieczno�æ uzyskania g³adkiej konsy-
stencji zawiesiny z wykorzystaniem
niewielkiej ilo�ci p³ynów. Aby nie po-
wsta³y grudki talku i tlenku cynku ko-
nieczne jest powolne i stopniowe

r o z c i e r a n i e
proszków z p³y-
nami, pocz¹wszy
od przygotowa-
nia gêstej pasty.
Do jej wytwo-
rzenia najlepiej
wykorzys taæ
przepisany w re-
cepcie glicerol.
Jest to najistot-
niejszy etap
przygotowywa-
nia zawiesiny,
poniewa¿ nastê-
puje nie tylko
zwil¿enie sk³ad-
ników, ale tak¿e
prawid³owe ich
rozprowadzenie.
Dopiero tak
przygotowan¹
pastê rozcieñcza
siê, nadal uciera-
j¹c i mieszaj¹c,

dodaj¹c stopniowo pozosta³¹ czê�æ
fazy rozpraszaj¹cej (wodê). Dobr¹
praktyk¹ w przypadku zawiesin jest
pop³ukanie mo�dzierza pozosta³¹ ilo-
�ci¹ roztworu. W przypadku tej re-
cepty nie bêdzie to jednak mo¿liwe
ze wzglêdu na ma³¹ ilo�æ p³ynu. U¿yty
w recepcie talk dzia³a osuszaj¹co
i os³aniaj¹co, za� tlenek cynku - �ci¹-
gaj¹co, osuszaj¹co i odka¿aj¹co. Gli-
ceryna zwiêksza lepko�æ fazy rozpra-
szaj¹cej (co zapobiega sedymenta-
cji) i u³atwia proces hydrofilizowania
substancji sta³ych.

mgr farm. Olga Sierpniowska

niezaprzeczaln¹ zaletê - bakterie nie
s¹ w stanie wytworzyæ oporno�ci na
formaldehyd. W preparatach per os
stosowana bywa w po³¹czeniu z sa-
licylanem fenylu lub sama jako mig-
dalan.

Preparaty na bazie metenaminy
ciesz¹ siê du¿ym uzna-
niem pacjentów ze
wzglêdu na wysok¹
skuteczno�æ, nie s¹ to
jednak leki idealne.
Nadmierne stosowanie
formaldehydu na po-
wierzchniê skóry mo¿e
wywo³aæ reakcje
uczuleniowe, a nawet
zapalenie egzemoidal-
ne skóry. Z tej przy-
czyny dermatolodzy
coraz mniej chêtnie
przepisuj¹ roztwory
samego formaldehydu
z my�l¹ o aplikacji go
na skórê. Pomimo to
ci¹gle popularna jest
metoda odka¿ania
obuwia parami formal-
dehydu �domowym�
sposobem z wykorzy-
staniem 10% roztwo-
ru formaliny.

Rp.3.
10% Sol. Formaldehydi 250,0
M.f. solutio
D.S. Do odka¿ania

O ile jego wykonanie recepty z
przepisem na taki roztwór nie nastrê-
cza trudno�ci (je�li tylko bêdziemy
pamiêtaæ, ¿e recepturowy preparat
formaliny jest 40% roztworem), to
warto wiedzieæ w jaki sposób pa-
cjent ma taki p³yn stosowaæ. Mia-
nowicie ca³e odka¿ane obuwie nale-
¿y umie�ciæ w szczelnym worku wraz
z kawa³kiem materia³u nas¹czonego

wy¿ej wymienionym roztworem.
Worek powinien byæ przechowywa-
ny poza domem, najlepiej na powie-
trzu (np. na balkonie) przez oko³o
dwie doby. Po tym czasie zanim bê-
dzie mo¿na nosiæ buty musz¹ siê one
jeszcze przez kilka dni wietrzyæ.

Recepta pierwsza nie stwarza
wiêkszych k³opotów przy wykony-
waniu, jako ¿e mentol bardzo dobrze
rozpuszcza siê w spirytusie. Oprócz
dzia³ania ch³odz¹cego, tak¿e dezyn-
fekuje skórê oraz dzia³a od�wie¿a-
j¹co i dezodoruj¹co. Natomiast uro-
tropina rozpuszcza siê dobrze w 1,5
cz. wody i w 10 cz. spirytusu. Po-
wstaje zatem klarowny roztwór. 3%
kwas borny zosta³ w tej recepcie wy-
korzystany zapewne ze wzglêdu na
swoje w³a�ciwo�ci wysuszaj¹ce
i bakteriostatyczne.

Recepta druga to przyk³ad bar-
dzo gêstego pudru p³ynnego. Po apli-
kacji na skórê tego typu preparaty
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Ostatnia dekada przynios³a wie-
le istotnych zmian w funkcjonowa-
niu sektora edukacji zarówno w
szkolnictwie wy¿szym pierwszego
stopnia jak i w szkoleniach podyplo-
mowych Zmiany te w du¿ym stopniu
dotycz¹ zawodów medycznych. Po-
jawi³ siê ustawowy obowi¹zek pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych
poprzez udzia³, miêdzy innymi w
szkoleniach, zjazdach, konferen-
cjach. Wszyscy borykamy siê z bra-
kiem czasu i z tej przyczyny uzyska-
nie wymaganych przepisami punktów
edukacyjnych staje siê niekiedy pro-
blemem. Sytuacja taka zobowi¹zuje
uczelnie medyczne do wprowadza-
nia ci¹g³ych zmian w swojej ofercie
edukacyjnej skierowanej nie tylko do
studentów, ale równie¿ jej absolwen-
tów. Zmiany dotycz¹ zarówno kierun-
ków kszta³cenia jak i poszerzania ofer-
ty edukacyjnej miedzy innymi w ob-
szarze kszta³cenia ustawicznego.

Proces globalizacji, dynamiczny
rozwój nowych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych oraz przeni-
kanie ich do wszystkich aspektów
¿ycia w ramach budowy spo³eczeñ-
stwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy stanowi¹ du¿e
wyzwanie przede wszystkim dla
szkolnictwa wy¿szego. Niezbêdna
staje siê, wiêc budowa w Polsce
otwartego i elastycznego systemu
edukacji, w którym integraln¹ ca³o�æ
bêd¹ tworzyæ formy kszta³cenia na
uczelni jak i kszta³cenie na odleg³o�æ.
Niezbêdne jest równie¿ wspó³dzia-

³anie z gospodark¹, która to wspó³-
praca umo¿liwi wykorzystanie no-
wych funkcji pracy w procesie
kszta³cenia ci¹g³ego. Absolwenci
wszystkich poziomów kszta³cenia
winni mieæ mo¿liwo�ci do dalszego
kszta³cenia, podnoszenia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych oraz mo-
bilnego dostosowania sie do warun-
ków pracy i w³asnego rozwoju,

a system szkolnictwa wy¿szego po-
winien stwarzaæ te mo¿liwo�ci.

Uniwersytet Medyczny w £odzi
tworzy obecnie 8 wydzia³ów kszta³-
c¹cych na studniach jednolitych i li-
cencjackich, a tak¿e na studiach po-
dyplomowych i doktoranckich.
W ofercie studiów podyplomowych
znajduj¹ sie równie¿ kursy i szkole-
nia podyplomowe skierowane do
absolwentów uczelni medycznych
(lekarzy, farmaceutów, pielêgniarek,
diagnostów laboratoryjnych, a w nie-
dalekiej przysz³o�ci techników far-
macji). Obecnie polskie uczelnie
w swojej ofercie nie posiadaj¹ zbyt
szeroko rozwiniêtych kierunków stu-

diów ani kursów specjalistycznych
prowadzonych metod¹ on-line.

W 2008 roku Uniwersytet Me-
dyczny w £odzi przyst¹pi³ do kon-
kursu o uzyskanie z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej finanso-
wania projektu na uruchomienie plat-
formy internetowej maj¹cej na celu
poszerzenie swojej oferty edukacyj-
nej o nieodp³atne kursy i wyk³ady dla
lekarzy, farmaceutów, pielêgniarek,
diagnostów laboratoryjnych oraz
techników farmacji.

Na pocz¹tku bie¿¹cego roku
ogólnopolski projekt pt: �Opraco-
wanie i wdro¿enie programów
kszta³cenia z zakresu medycyny
i farmacji metoda e-learning na
Uniwersytecie Medycznym w £odzi�
uzyska³ finansowanie w ramach pro-
gramu operacyjnego Kapita³ Ludz-
ki, priorytetu IV �Szkolnictwo wy-
¿sze i nauka�, dzia³anie 4.1.
�Wzmocnienie i rozwój potencja³u
dydaktycznego uczelni oraz zwiêk-
szenie liczby absolwentów kierun-
ków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy�.

W ramach projektu zostanie
utworzony portal internetowy, na
którym bêd¹ umieszczone wcze�niej
opracowane materia³y dydaktyczne
w formie wyk³adów, pogrupowane
na kursy z zakresu nauk farmaceu-
tycznych i medycznych. Bêdzie to
jeden z nielicznych tego typu portal
wykorzystuj¹cy techniki kszta³cenia
na odleg³o�æ e-learning o tak szero-
kim zasiêgu, a jedyny przeznaczony

E-learning dostêpny dla wszystkich
Szkolenia ci¹g³e dla zawodów medycznych

na platformie internetowej
Uniwersytetu Medycznego w £odzi
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dla wszystkich absolwentów szkó³
i uczelni medycznych. Ci¹g³e podno-
szenie kwalifikacji przez osoby wy-
konuj¹ce zawody medyczne wynika
z obowi¹zuj¹cych ustaw krajowych
(�Prawo farmaceutyczne�, �Spo-
soby dope³niania obowi¹zku doko-
nywania zaliczeñ przez lekarzy i le-
karzy denty-
stów�, �O
z a w o d a c h
pielêgniarki
i po³o¿nej�).
Dotychcza-
sowe szkole-
nia ci¹g³e po-
legaj¹ na
uczestnictwie
w kursach,
które s¹
punktowane
(potwierdzo-
ne certyfika-
tem), a ka¿da
grupa zawo-
dowa musi
wykazaæ siê
okre�lon¹ w aktach prawnych liczb¹
punktów uzyskan¹ w danym okre-
sie edukacyjnym.

Celem naszego projektu jest
umo¿liwienie farmaceutom, leka-
rzom, technikom farmacji i innym gru-
pom zawodowym uczestniczenie
w najnowszych szkoleniach bez po-
noszenia jakichkolwiek kosztów.
Wszystkie wyk³ady i kursy bêd¹ do-
stêpne po zarejestrowaniu siê na
portalu internetowym.

Portal bêdzie znajdowa³ siê na
dwóch witrynach internetowych

www.e-umed.pl oraz www.e-
umed.lodz.pl . Uruchomienie porta-
lu planowane jest na lipiec bie¿¹ce-
go roku, a pierwsze dwadzie�cia
wyk³adów bêd¹ dostêpne od pa�-
dziernika br. W kolejnych latach
bêd¹ umieszczane stopniowo kolej-
ne wyk³ady opracowywane przez

wyk³adowców z ca³ej polski. Wyk³a-
dy stanowiæ bêd¹ materia³ dydak-
tyczny najwy¿szej jako�ci, a jako�æ
tê zapewni¹ powo³ani recenzenci -
specjali�ci z ró¿nych dziedzin medy-
cyny i farmacji. Ka¿da zarejestrowa-
na osoba bêdzie mia³a dostêp do
wybranego tematu (wyk³adów, kur-
sów, streszczeñ) przez okres 30 dni.
Po tym okresie uczestnik szkolenia
bêdzie mia³ mo¿liwo�æ sprawdzenia
swojej wiedzy poprzez rozwi¹zanie
testu. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku ka¿dy uczestnik szkolenia

bêdzie mia³ mo¿liwo�æ wydrukowa-
nia certyfikatu po�wiadczaj¹cego
ukoñczenie kursu z danej dziedziny.
Uzyskany certyfikat, bêdzie równo-
cze�nie za�wiadczeniem potwierdza-
j¹cym zdobycie punktów edukacyj-
nych, w przypadku farmaceutów
bêd¹ to tzw. �punkty twarde� szko-

lenia ci¹g³ego.
D z i ê k i

temu projek-
towi farma-
ceuci, lekarze
oraz pozostali
absolwenci
szkó³ i uczelni
medycznych
maj¹ mo¿li-
wo�æ uczestni-
czenia  w nie-
o d p ³ a t n y m
podnoszeniu
swoich kwali-
fikacji zawo-
dowych. Dziê-
ki temu naj-
nowsze osi¹-

gniêcia medycyny i farmacji bêd¹
dostêpne dla ka¿dego specjalisty nie-
zale¿nie od klasycznie przeprowa-
dzanych szkoleñ i kursów.

prof. dr hab. n. farm.
El¿bieta Mikiciuk-Olasik

dr n. farm. Pawe³ Szymañski

Zak³ad Chemii Farmaceutycznej
i Analizy Leków

Uniwersytet Medyczny w £odzi
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�Za udzia³ w kursie realizowanym metod¹ internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym
dostêpem, przys³uguje 1 punkt edukacyjny za ka¿d¹ godzinê trwania kursu odpowiadaj¹cy piêciu pyta-
niom w obowi¹zkowych zadaniach testowych, nie wiêcej jednak ni¿ 25 punktów edukacyjnych za ca³y
kurs�.

Z rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie ci¹g³ych szkoleñ farmaceutów zatrudnio-
nych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 59 poz. 403)

WARTO WIEDZIEÆ


