


Fotorelacja z IX Mistrzostw Polski Farmaceutów
w Narciarstwie Zjazdowym

� Karpacz � 10 stycznia 2009

Od lewej: S³awomir Pop³awski i Wojciech
Piotrowski obaj z Karpacza
oraz Prezes Dolno�l¹skiej Izby Aptekar-
skiej � mgr farm. Piotr Bohater.
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Stok �Karpatka�, na którym odbywa³y siê
zawody.

Organizatorem Mistrzostw by³a Dolno-
�l¹ska Izba Aptekarska. Jednym z part-
nerów wspieraj¹cych zawody by³a hur-
townia farmaceutyczna �Hurtap� SA.
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WSTÊPNIAK

OTOCZMY TROSK¥ CHORYCH

11 lutego, w �wiêto Matki Bo¿ej z Lourdes przypada �wiato-
wy Dzieñ Chorego. Ustanowi³ go S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II. Tego-
roczne wydarzenia zwi¹zane z XVII Dniem Chorego bêd¹ przebie-
ga³y w Polsce pod has³em �Otoczmy trosk¹ chorych�.

Wszyscy ludzie, a zw³aszcza osoby zajmuj¹ce siê zawodowo
niesieniem pomocy medycznej lub farmakologicznej s¹ powo³ani
do zatroszczenia siê o chorych.

Refleksja nad sensem ludzkiego cierpienia towarzyszy apte-
karzom nieod³¹cznie. Niesienie pomocy chorym i cierpi¹cym prze-
jawia siê w codziennym wykonywaniu aptekarskich obowi¹zków.
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX ESTO.

Ka¿dy aptekarz, ka¿da apteka ma mo¿liwo�ci podjêcia we
w³asnym zakresie dzia³añ zwi¹zanych z Dniem Chorego lub mo¿e
w³¹czyæ siê do akcji podejmowanych przez inne osoby albo instytu-
cje �wieckie lub ko�cielne.

Zdarza siê bardzo czêsto, ¿e pacjent kupuj¹c lek szuka u ap-
tekarza porady jak wyj�æ z choroby. Rozmowa o zdrowiu zawsze
dotyczy osobistej sfery. Wymaga do aptekarza okazania zaintereso-
wania problemem zdrowotnym pacjenta. W tej rozmowie aptekarz
powinien wspi¹æ siê na wy¿yny. Udzielaj¹c wyczerpuj¹cej odpo-
wiedzi dotycz¹cej farmakoterapii aptekarz powinien okazaæ pacjen-
towi zrozumienie i wspó³czucie. W bie¿¹cym numerze Aptekarza Pol-
skiego zainicjowali�my cykl publikacji dotycz¹cych relacji inter-
personalnych pomiêdzy aptekarzem a pacjentem. Rozpoczynamy
artyku³em autorstwa Ewy Sitko pt. �U �róde³ powinno�ci. Etyczne
aspekty komunikowania siê farmaceuty z pacjentem�, który publi-
kujemy w nowej rubryce �W APTECE�. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie-
cie Pañstwo uwa¿nymi czytelnikami tej serii artyku³ów.

W Polsce istnieje kilkadziesi¹t muzeów farmacji. S¹ wsród
nich placówki istniej¹ce od dawna, maj¹ce imponuj¹ce zbiory
i ciesz¹ce siê zas³u¿on¹ s³aw¹, jak na przyk³ad Muzeum Farmacji
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jednak wiêkszo�æ muzeów farmacji
to obiekty ma³e, których podstaw¹ jest funkcjonuj¹ca apteka ro-
dzinna. Muzea te utrzymywane s¹ wysi³kiem aptekarzy zami³owa-
nych we w³asnym zawodzie i gotowych do ochrony aptekarskiego
dziedzictwa. Redakcja Aptekarza Polskiego postanowi³a odwiedziæ
nowe i mniej znane muzea farmacji i przedstawiaj¹c ich zbiory u³a-
twiæ tym placówkom wydostanie siê na szerokie forum.

W minionym roku do muzealnej plejady do³¹czy³o Muzeum
Farmacji w £odzi, które powsta³o dziêki staraniom ³ódzkiego �ro-
dowiska aptekarskiego. Od prezentacji tej placówki rozpoczynamy
cykl, któremu nadali�my nazwê MUZEALNY KALEJDOSKOP.

W Aptekarzu Polskim jest jak zwykle miejsce na prezentacjê
twórczo�ci aptekarzy. Mamy przyjemno�æ pokazaæ Pañstwu zdjêcia
wykonane przez mgr farm. Adama Kokota, fotografika z Nowego
Targu. Trudno oderwaæ oczy od znakomitych zdjêæ tego artysty.

Redakcja Aptekarza Polskiego
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ZDANIEM PREZESA

Przepisy reguluj¹ce szkolenia ci¹g³e �
do zmiany
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Pocz¹tek roku up³yn¹³ pod
znakiem oczekiwania na wej�cie w
¿ycie nowych list refundacyjnych.
Wiem, ¿e dla wielu z Pañstwa nie-
pewna data og³oszenia pakietu tych
rozporz¹dzeñ mog³a oznaczaæ po-
krzy¿owanie planów zimowego wy-
jazdu, zw³aszcza, ¿e dzieci i m³odzie¿
szkolna w³a�nie teraz maj¹ ferie.
Oczywistym jest, ¿e ka¿dy chce jak
najlepiej przygotowaæ siê do wpro-
wadzenia nowych list i cen leków,
aby móc spokojnie i prawid³owo re-
alizowaæ recepty. Jestem przekona-
ny, ¿e opó�nienie jest efektem chêci
racjonalnego i poprawnego przygo-
towania nowych list i ze zrozumie-
niem przyjmujê dzia³ania Minister-
stwa Zdrowia.

Niepokój w�ród aptekarzy
wzbudzi³a kwestia rozliczenia pierw-
szego okresu edukacyjnego. Nie
wszystkim uda³o siê zgromadziæ wy-
magane sto punktów. Zachêcam Ko-
le¿anki i Kolegów do planowania
toku szkolenia ustawicznego tak, aby
obowi¹zek poszerzania wiedzy prze-
biega³ rytmicznie. Jednocze�nie pra-
gnê zapewniæ Pañstwa, ¿e Naczelna
Izba Aptekarska bêdzie czyniæ

wszelkie starania, aby umo¿liwiæ ap-
tekarzom jak najszersze mo¿liwo�ci
zdobywania punktów edukacyjnych
poprzez udzia³ w organizowanych z
inicjatywy samorz¹du aptekarskiego
konferencjach i szkoleniach. Moim
zdaniem przepisy reguluj¹ce ci¹g³e
szkolenia s¹ wielce niedoskona³e i
wymagaj¹ jak najszybszej noweliza-
cji i dostosowania do realiów i po-
trzeb w pracy aptekarza.

Ze zdziwieniem i niedowierza-
niem zapozna³em siê z wnioskiem
Rzecznika Praw Obywatelskich do
Trybuna³u Konstytucyjnego o stwier-
dzenie niezgodno�ci z Konstytucj¹
niektórych przepisów ustawy
o izbach aptekarskich.
Z ca³¹ moc¹ pragnê pod-
kre�liæ, ¿e Prezydium Na-
czelnej Rady Aptekarskiej
jest przeciwne przyjêciu ra-
cji Rzecznika, a nasz¹ opi-
niê w tej sprawie prezentu-
jemy w stanowisku z dnia
20 stycznia 2009 roku.
(red. - cztaj na str. 40).

Naczelna Izba Apte-
karska podjê³a wspólnie
z G³ównym Inspektoratem
Farmaceutycznym dzia³ania
w zakresie walki ze zjawi-
skiem sfa³szowanych pro-
duktów leczniczych. Far-
maceuta, jako wykwalifiko-
wany pracownik placówki
ochrony zdrowia jest jak
najbardziej upowa¿niony do
udzielania profesjonalnej in-
formacji na temat zagro¿e-

nia, jakie stanowi¹ sfa³szowane pro-
dukty lecznicze. Musimy d¹¿yæ do
przekonania spo³eczeñstwa, ¿e tyl-
ko apteka jest miejscem, gdzie mo¿-
na nabyæ lek bezpieczny. G³ówny In-
spektorat Farmaceutyczny rozpocz¹³
kampaniê pod has³em �sfa³szowane
leki zabijaj¹.� Mam nadziejê, ¿e uda
siê - z Pañstwa pomoc¹ - rozpropa-
gowaæ tê akcjê z korzy�ci¹ zarówno
dla wizerunku aptek, jak i dla bez-
pieczeñstwa farmakoterapii pacjen-
tów.

dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes

Naczelnej Rady Aptekarskiej

Plakat informuj¹cy o sfa³szowanych lekach
zamieszczony na stronach

G³ównego Ispektoratu Farmaceutycznego.
http://www.gif.gov.pl/?aid=63
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Wzrost warto�ci sprzeda¿y rynku
farmaceutycznego w 2008r.

Rynek farmaceutyczny w 2008r.
zawdziêcza swój wzrost dwóm
czynnikom. Po pierwsze dynamicz-
nemu rozwojowi segmentu sprzeda-
¿y odrêcznej, który wzros³a
o 13,81% wobec roku 2007. Wzra-
sta wci¹¿ sprzeda¿ leków OTC i su-
plementów diety stosowanych przy
leczeniu przeziêbienia, wiêcej rów-
nie¿ wydajemy na produkty leczni-
cze stosowane przy wystêpowaniu
problemów gastrycznych (wzrost
o ponad 17% wobec 2007 r.).
O blisko 30% wzros³y wydatki na
kosmetyki.

Drugim czynnikiem rozwoju ryn-
ku farmaceutycznego w 2008 by³
segment leków refundowanych, któ-

ry wzrós³ o 10,72%, w du¿ej mierze
z uwagi na zmiany na listach leków
refundowanych, na które zosta³y
wprowadzone (pod koniec 2007r.)
d³ugo oczekiwane leki innowacyjne.
Na wykazach leków refundowanych
pojawi³y siê równie¿ nowe jednostki
chorobowe (grudzieñ 2007 i lipiec
2008), m.in. na rzadkie choroby.
Zmianie uleg³y równie¿ limity i ceny
leków obecnych na listach. Wszyst-
kie te dzia³ania wp³ynê³y na wzrost
segmentu leków refundowanych.

Dynamika wzrostu rynków

Rynek farmaceutyczny rós³ dyna-
micznie przez pierwsze trzy kwarta-
³y ub.r., natomiast w IV kwartale ta
dynamika os³ab³a. By³o to spowo-
dowane s³abymi wynikami listopada,

który osi¹gn¹³ wzrost jedynie
o 1,68% wiêkszy ni¿ w listopadzie
2007r. Do utrzymania dynamiki
kwartalnej nie pomog³y nawet naj-
wy¿sze w 2008 roku warto�ci sprze-
da¿y jakie mia³y miejsce w pa�dzier-
niku i grudniu 2008 roku.

Segment sprzeda¿y odrêcznej,
mimo najwy¿szego wzrostu rok do
roku, swoje wyniki zawdziêcza
przede wszystkim osi¹gniêciom
z pierwszej po³owy roku 2008. Dy-
namika tego segmentu rynku w ujê-
ciu kwartalnym wyra�nie wskazuje na
tendencjê spadkow¹.

Statystyczna apteka

Rok 2008 dla statystycznej ap-
teki przyniós³ wzrost warto�ci sprze-
da¿y o 6,67% wzglêdem roku 2007.

Podsumowanie roku 2008
na rynku farmaceutycznym

Rynek farmaceutyczny w roku 2008 r. osi¹gn¹³ warto�æ 23 953 mln pln, tj.
o 11,58% wiêcej ni¿ w roku 2007. Tylko 4 miesi¹ce roku 2008 wykazywa³y wzglê-
dem analogicznych miesiêcy 2007 roku wzrost poni¿ej 10%. Najwiêkszy wzrost
warto�ci sprzeda¿y by³ w maju 2008, kiedy to rynek osi¹gn¹³ wzrost o 21,78% do
maja 2007r.

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

Tabela 1: rok 2008 vs rok 2007
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udzia³ach w 2007 na poziomie
30,39% oznacza wzrost o 0,83 pp.
Odwracaj¹c relacjê - wspó³p³acenie
pacjenta w ca³o�ci wydatków (war-
to�ciowo) na leki wynosi³o w 2007
roku 69,61%, natomiast w 2008
roku spad³o do 68,78%.

W wê¿szym pojêciu wspó³p³ace-
nia pacjenta - w wydatkach na leki
refundowane - pacjent pokrywa³
warto�æ sprzeda¿y tych leków w
35,44% w roku 2007, a rok pó�niej
w 33,23% (spadek o 2,21 pp).

Piotr Kula
Prezes PharmaExpert

Zestawienie zmiany procentowej warto�ci sprzeda¿y poszczególnych segmentów
rynku farmaceutycznego (dane w %)

Tabela 2: porównanie kwartalne lat 2008 i 2007

�rednia miesiêczna sprzeda¿ w 2008
roku by³a na poziomie 149,35 tys.
pln (w 2007r. wynosi³a �rednio
140,01 tys. pln.

�rednia cena produktów sprze-
dawanych w 2008
r. wynosi³a 14,28
pln wobec 13,62
pln w roku po-
przednim.  �red-
nia mar¿a na pro-
dukty sprzedawa-
ne w aptece
wzros³a w ci¹gu
roku z 23,94% do
24,12%.

Refundacja
a wspó³p³acenie

Warto�æ refun-
dacji wynios³a

7,47 mld pln w 2008 r. i  wzros³a
o 14,58% wobec 2007 roku. W po-
przednim roku udzia³ refundacji
w warto�ci ca³ego rynku farmaceu-
tycznego wyniós³ 31,22%, co przy
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Nasza przygoda z e-learningiem
rozpoczê³a siê oko³o 2003 roku, kie-
dy to spogl¹dali�my z niejak¹ za-
zdro�ci¹ na ówcze�nie dostêpne roz-
wi¹zania m.in. amerykañskie. Maj¹c
w swym gronie dynamicznie rozwi-
jaj¹cego siê programistê, pokusili�my
siê o stworzenie pierwszego syste-
mu do kontaktu ze studen-
tami, prezentacji ich ocen,
harmonogramów itp. By³ to
kompletny eksperyment,
który dziêki poparciu na-
szych szefów wdro¿yli�my w
2004 r. jako standardowy
element pracy dydaktycznej
nazywaj¹c go ISOS, czyli In-
ternetowy System Obs³ugi
Studenta.

Nie by³ to sensu stricte
system e-learningowy, ale
jak ju¿ wspomnieli�my sta-
nowi³ eksperyment, który
nad wyraz dobrze zosta³
przyjêty przez naszych stu-
dentów. To sk³oni³o nas do
dalszych prac nad rozbu-
dow¹ systemu do narzêdzia
pozwalaj¹cego na przekazywanie
tre�ci dydaktycznych. Tak w³a�nie
narodzi³a siê na prze³omie lat 2004
i 2005 pierwsza wersja e-duk@cji.

Jak byæ mo¿e niektórzy z Pañ-
stwa pamiêtaj¹, by³ to pro�ciuteñki

system, który w przegl¹darce inter-
netowej pozwala³ na wy�wietlanie
tre�ci nauczania w postaci teksto-
wych stron internetowych. W tym
momencie nawi¹zali�my �cis³¹ wspó³-
pracê z nasz¹ macierzyst¹ Okrêgow¹
Izb¹ Aptekarsk¹ w Krakowie, dziê-
ki poparciu której e-duk@cja sta³a

RAM, a uzyskana przez nas pod
koniec 2005 r. liczba kilkuset u¿yt-
kowników wydawa³a nam siê za-
wrotn¹ na ten czas. Wkrótce oka-
za³o siê, ¿e i inne izby aptekarskie s¹
zainteresowane t¹ form¹ szkolenia
i tak poma³u stali�my siê systemem
ogólnopolskim. Nasz system prze-

System e-duk@cja wczoraj, dzi� i jutro
Zakoñczy³ siê w³a�nie pierwszy okres rozliczeniowy, podczas którego farmaceuci zobligowani zostali do zebra-

nia 100 punktów edukacyjnych. Powoli opadaj¹ emocje z tym zwi¹zane, oswajamy siê ze stanem faktycznym tego,
co siê nam uda³o, a czego nie uda³o w tym czasie dokonaæ. W tym duchu chcieliby�my jako autorzy i animatorzy
systemu e-duk@cja podzieliæ siê z Pañstwem refleksjami na temat powstawania systemu, jego miejsca w systemie
szkolnictwa podyplomowego i - jak mamy skromn¹ nadziejê - jego dalszego rozwoju.

Rysunek 1: Dzisiejszy system e-duk@cja

chodzi³ kolejne metamorfozy, rozwi-
jali�my go równocze�nie z narzê-
dziem do obs³ugi studentów, które
nazwali�my nieco przekornie VBo-
ard (przekora wynika z odniesienia
do potê¿nego, komercyjnego syste-

siê pocz¹tkowo oficjalnym narzê-
dziem szkolenia zdalnego dla farma-
ceutów z Ma³opolski. Pierwszy kom-
puter na którym uruchomili�my nasz
system pracowa³ z procesorem Pen-
tium II 350 MHz i 200 MB pamiêci
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mu BlackBoard), a¿ powsta³a wer-
sja, któr¹ dzisiaj Pañstwo dysponuj¹.
Nasze najnowsze �dziecko� to sys-
tem, który jest umieszczony fizycz-
nie na komputerze profesjonalnej fir-
my hostingowej, posiada zabezpie-
czenia o standardzie bankowym i
umo¿liwia prezentacjê tre�ci eduka-
cyjnych w formie tekstowej, graficz-
nej i multimedialnej.

Na dzieñ dzisiejszy wspó³pracu-
jemy z 19 z 20 Okrêgowych Izb Ap-
tekarskich w Polsce. Liczba zareje-
strowanych u¿ytkowników siêgnê³a

8 500! Dzienne liczby zalogowañ
wahaj¹ siê w granicach 300-500, za�
zw³aszcza pod koniec 2008 roku
warto�ci te sta³y siê znacznie wy¿sze.
Sumaryczna liczba wydanych certy-
fikatów za ca³y okres naszej dzia³al-
no�ci od lutego 2005 do koñca 2008
r. to ok. 37 000 certyfikatów. Licz-
by te, jak i dynamika wzrostu ilo�ci
wydawanych certyfikatów na prze-
strzeni 4 lat naszego istnienia (rysu-
nek 4) uprawniaj¹ nas do stwierdze-
nia sukcesu naszego przedsiêwziêcia.
Ta mo¿e nieco nieskromna ocena
naszej w³asnej dzia³alno�ci staje siê

dla nas jednak bod�cem do dalszej
pracy. Na dzisiaj w systemie znaj-
duje siê 14 szkoleñ za punkty miêk-
kie i 2 za twarde (tabela 1). Naszym
podstawowym zadaniem w tym roku
bêdzie oczywi�cie zwiêkszenie licz-
by tych szkoleñ, a zw³aszcza szko-
leñ za punkty twarde. Bêdziemy te¿
d¹¿yæ do uatrakcyjnienia formy szko-
leñ poprzez konsekwentne zwiêksza-
nie udzia³u materia³ów multimedial-
nych w prezentowanych tre�ciach
szkoleniowych. Tematyka przysz³ych
szkoleñ nie jest �ci�le okre�lona, cho-
cia¿ naszym celem jest maksymalne

Tabela 1. Zestawienie kursów i szkoleñ w systemie e-duk@cja

Tytu³ kursu Liczba punktów 

Kursy za punkty twarde 

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostêpnych 4 

Aktualne mo¿liwo�ci farmakoterapii niektórych chorób uk³adu nerwowego 8 

Sumarycznie 12 

Kursy za miêkkie punkty 

Rola komunikacji interpersonalnej w opiece farmaceutycznej 2 

Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z padaczk¹ 2 

Trwa³o�æ leku 2 

Lek z komputera 2 

Choroba wrzodowa 2 

Farmakoterapia nieswoistych zapaleñ przewodu pokarmowego 2 

Farmakoterapia zaka¿eñ uk³adu moczowego 2 

Skuteczno�æ i bezpieczeñstwo farmakoterapii 2 

Wybrane problemy terapii chorób zaka�nych 2 

Farmakogenetyka - wp³yw czynników genetycznych na skuteczno�æ i 

bezpieczeñstwo farmakoterapii 
2 

Wybrane aspekty opieki farmaceutycznej 2 

Profilaktyka oraz leczenie farmakologiczne osteoporozy 2 

Bezpieczeñstwo lekowe 2 

Patofizjologia i diagnostyka osteoporozy 2 

Sumarycznie 28 
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jej zró¿nicowanie tak, aby przedsta-
wiæ mo¿liwie szeroki przekrój wie-
dzy. Wszystkich naszych u¿ytkow-
ników zachêcamy do komentowania
i aktywnego wspó³tworzenia nowe-
go wizerunku e-duk@cji. Wszelkie
propozycje nowych kursów bêd¹
wnikliwie analizowane i je�li tylko uda
nam siê znale�æ autorów do danego
tematu to oczywi�cie propozycje te
bêd¹ na bie¿¹co realizowane.

W ci¹gu 4 lat naszego istnienia
przeszli�my dalek¹ drogê od nasze-
go ma³ego komputerka Pentium II
350MHz do systemu z ponad
o�mioma tysi¹cami u¿ytkowników.
Wszelkie zmiany w systemie, zarów-
no czysto informatyczne, jak i orga-
nizacyjne s³u¿¹ temu, aby poprawiæ
skuteczno�æ przekazywania wiedzy
naszym u¿ytkownikom. Mamy na-
dziejê, ¿e to co robimy bêdzie siê
spotyka³o dalej z tak ciep³ym przy-
jêciem naszych u¿ytkowników i spe³-
nia³o ich oczekiwania. W tym miej-
scu chcieliby�my siê podzieliæ ostat-

Rysunek 2: Dynamika wzrostu liczby certyfikatów przez 4 lata dzia³alno�ci systemu e-duk@cja

ni¹ refleksj¹ na temat e-duk@cji.
Podczas tworzenia tego systemu
wykorzystywali�my narzêdzia pro-
gramistyczne, systemy operacyjne,
edytory itp. rodem z nurtu Wolnego
Oprogramowania (Open Source).
Czerpiemy ogromn¹ satysfakcjê
z tego, ¿e uda³o siê nam udowodniæ,
i¿ �rodowisko linuksowe i wszelkie
narzêdzia Wolnego Oprogramowa-
nia przez nas stosowane pozwoli³y na
stworzenie systemu tak szeroko wy-
korzystywanego przez naszych ko-
legów w zawodzie. Idea �rodowiska
softwarowego z jakim pracowali�my
sta³a siê dla nas naczelnym bod�cem
do sformu³owania podstawowej
strategii bezp³atnego udostêpniania
kursów szkoleniowych dla farmaceu-
tów, któr¹ to strategiê bêdziemy kon-
sekwentnie kontynuowaæ w nastêp-
nym ju¿ rozpoczêtym okresie rozli-
czeniowym. Wchodzimy w niego bez
¿adnego po�lizgu czasowego jak
uprzednio oraz posiadaj¹c dojrza³e
narzêdzie i do�wiadczenie w jego

u¿ywaniu. Jeste�my przekonani, ¿e
zaowocuje to wiêksz¹ liczb¹ cieka-
wych szkoleñ i mamy nadziejê jesz-
cze szerszym ich odbiorem, czego
Pañstwu i sobie ¿yczymy na przy-
sz³o�æ.

W tym miejscu tradycyjnie ju¿
sk³adamy podziêkowania pracowni-
kom Okrêgowych Izb Aptekarskich,
dziêki którym nasza dzia³alno�æ jest
mo¿liwa.

dr n. farm. Aleksander Mendyk
Katedra Technologii Postaci Leku

i Biofarmacji,
Wydzia³ Farmaceutyczny, UJ CM

w Krakowie,

dr n. farm. Sebastian Polak,
Mi³osz Polak

Pracownia Farmakoepidemiologii
i Farmakoekonomiki, Katedra

Toksykologii,
 Wydzia³ Farmaceutyczny, UJ CM

w Krakowie
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Nale¿y dokonaæ istotnego od-
ró¿nienia:

Zabroniona publiczna reklama
leków okre�lona w art. 57 ust. 1 Pra-
wa farmaceutycznego mo¿e �
w okre�lonych warunkach�- byæ jed-
nocze�nie czynem nieuczciwej kon-
kurencji w rozumieniu art. 16 ust.1
pkt 1 ustawy z.n.k. W p³aszczy�nie
Prawa farmaceutycznego, zgodnie ze
wspomnianym art. 62, G³ówny In-
spektor Farmaceutyczny rozstrzyga,
czy dany czyn stanowi niedozwolon¹
publiczn¹ reklamê produktów lecz-
niczych. Ten organ równie¿ decydu-
je � w drodze postêpowania admi-
nistracyjnego � o sankcjach dla pod-
miotów dopuszczaj¹cych siê takiej
reklamy, za wyj¹tkiem grzywien, któ-
re mo¿e wymierzyæ tylko s¹d w dro-
dze postêpowania karnego.

Natomiast w p³aszczy�nie
ustawy z.n.k. w³a�ciwe jest postê-
powanie cywilne gospodarcze, orga-
nem rozstrzygaj¹cym jest s¹d po-
wszechny (S¹d Okrêgowy w pierw-
szej instancji), skar¿¹cym (powo-
dem) mo¿e byæ inny przedsiêbiorca
(apteka), który czuje siê poszkodo-
wany b¹d� nawet zagro¿ony w swo-
jej dzia³alno�ci gospodarczej prak-
tyk¹ nieuczciwej konkurencji po-
przez niedozwolon¹ reklamê.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa
orzeczenia.

Pierwsze to wyrok S¹du Naj-
wy¿szego z 2 pa�dziernika 2007r.
(sygn. akt II CSK 289/07). Doty-
czy on przypadku wydawania gazetki
i emisji ulotek przez pewn¹ sieæ ap-
tek. W tej gazetce i do³¹czanych do
niej ulotkach (rozdawanych tak¿e
bez gazetki przez dwie apteki w Po-
znaniu), zamieszczano wykazy ni¿-
szych cen na leki recepturowe i re-
fundowane w tej sieci aptek i porów-
nywanie ich z cenami �typowymi�
b¹d� �starymi�, b¹d� �cenami inny-
mi�, które w domy�le (i co sugero-
wano) s¹ stosowane przez inne ap-
teki. Wyrok S¹du Najwy¿szego
uchyla³ wyrok s¹du II instancji, któ-
ry - podobnie jak wyrok I instancji -
b³êdnie uznawa³, ¿e owa sieæ nie do-
pu�ci³a siê ani czynów nieuczciwej
konkurencji, ani te¿ niedozwolonej
reklamy porównawczej.

S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e tre-
�ci wykazów z gazetki i z ulotek nie
s¹ wy³¹cznie informacj¹, ale zawie-
raj¹ wyra�n¹ zachêtê do nabywania
leków w tej sieci aptek jako tañszych
ni¿ gdzie indziej. S¹d Najwy¿szy
wyra�nie stwierdzi³, ¿e:
�wszelkie promocje, w tym cenowe,
s¹ reklam¹ towaru i firmy, która ich
dokonuje�, je�li zawieraj¹ sugestiê,
¿e s¹ dostêpne tylko w tej aptece.
Z orzeczenia S¹du Najwy¿szego
wynika jednak, ¿e apteka mo¿e
rozpowszechniaæ cenniki leków

informuj¹ce o cenach stosowa-
nych przez ni¹, ale bez porównañ
(nawet domy�lnych) z cenami w
innych aptekach, czy we w³asnej
aptece, jako wy¿szymi czy nieko-
rzystnymi. Taka informacja bez po-
równawczych zestawieñ jest oczy-
wi�cie dopuszczalna, gdy¿ nie jest re-
klam¹ (art. 52 ust. 3 pkt 4 ustawy).
S¹d Najwy¿szy potwierdza zakaz
reklamy leków recepturowych i re-
fundowanych, ale zastrzega te¿, ¿e
ich sprzeda¿ po obni¿onej cenie nie
jest zakazana i dozwolona jest infor-
macja o ni¿szych cenach tych leków
bez jakichkolwiek jednak porównañ
do innych cen, nawet nazywanych
�urzêdowymi� itp.

S¹d Najwy¿szy w swym orze-
czeniu zaj¹³ siê ró¿nic¹ miêdzy re-
klam¹ (zakazan¹) a dozwolon¹ infor-
macj¹. Zauwa¿y³, ¿e w pewnych
okoliczno�ciach czyn nieuczciwej
konkurencji �zachêcaj¹c w istocie do
nabycia towarów lub us³ug, sprawia
wra¿enie neutralnej informacji.� Taka
reklama - przytaczam tutaj dos³ow-
nie stwierdzenia S¹du Najwy¿szego
- �wprowadza klienta w b³¹d, suge-
ruj¹c mu, ¿e nie jest reklam¹, a je-
dynie neutraln¹, rzeteln¹ informacj¹.
Przy rozró¿nieniu informacji od re-
klamy trzeba mieæ na uwadze, ¿e
podstawowym wyznacznikiem prze-
kazu reklamowego jest nie tylko

Uregulowañ dotycz¹cych zabronionej reklamy produktów leczniczych nale¿y g³ównie szukaæ w dwóch usta-
wach: w Prawie farmaceutycznym (ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001r. � Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271) oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503
z pó�n. zm.), zwanej dalej ustaw¹ z.n.k. Te przepisy powoli obrastaj¹ w orzecznictwo S¹du Najwy¿szego i Na-
czelnego S¹du Administracyjnego. Orzecznictwo nie tylko pozwala trafnie odczytywaæ normy ustawowe, ale przede
wszystkim wyznacza kierunek jurysdykcji krajowej i praktyki stosowania prawa przez G³ównego Inspektora Far-
maceutycznego, który zgodnie z art. 62 ustawy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie
reklamy.

Zabroniona publiczna reklama leków
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mniej lub bardziej wyra�na zachêta
do kupna towaru, ale i faktyczne in-
tencje podmiotu dokonuj¹cego prze-
kazu oraz odbiór przekazu przez
podmioty, do których jest kierowa-
ny. Wypowied� jest reklam¹, gdy nad
warstw¹ informacyjn¹ przewa¿a
(podkre�l. - EJ) zachêta do nabycia
towaru - taki cel
p r z y � w i e c a ³
nadawcy wypo-
wiedzi i tak odbiera
j¹ przeciêtny od-
biorca, do którego
zosta³a skierowana.
Wszelkie promocje,
w tym cenowe, s¹
reklam¹ towaru i
firmy, która ich do-
konuje.

Natomiast
nie s¹ reklam¹ miê-
dzy innymi listy ce-
nowe, które zawie-
raj¹ jedynie infor-
macjê o cenach to-
warów lub us³ug i s¹
publikowane wy-
³¹cznie po to, by
podaæ do publicznej
wiadomo�ci ceny
okre�lonych pro-
duktów.

  Bior¹c to
pod uwagê nale¿y
uznaæ, ¿e stanowi
reklamê zarówno
leków jak i sprze-
daj¹cej je apteki
przedstawienie listy
leków o obni¿onej,
promocyjnej cenie
wykazanej przez porównawcze ze-
stawienie ceny ni¿szej, stosowanej
przez aptekê, obok ceny wy¿szej
okre�lonej jako �cena typowa�,
�cena stara� czy w inny sposób su-
geruj¹cy, i¿ apteka okresowo sprze-
daje lek po obni¿onej, promocyjnej

cenie. Taki przekaz nie jest jedynie
neutraln¹ list¹ cenow¹ w rozumieniu
art. 52 ust. 3 pkt 3 Pr. farm., skoro
przedstawia listê tylko leków o ob-
ni¿onej, promocyjnej cenie i przez
porównanie tej ceny z cen¹ wy¿sz¹,
stosowan¹ przez innych zbywców,
ma zachêciæ klientów do zakupu

okre�lonego leku u sprzedawcy sto-
suj¹cego cenê promocyjn¹.�

Przy okazji S¹d Najwy¿szy
uzna³, ¿e sprzeda¿ leków nawet re-
fundowanych, po obni¿onej cenie �
nie jest zabroniona, a taka cena
�mo¿e byæ wskazana tak¿e publicz-

nie. Zabronione jest jedynie ich re-
klamowanie (art. 57 ust. 1 pkt 1
i 3 Pr. farm.), tak¿e poprzez re-
klamowanie promocyjnej obni¿ki
cen, przedstawionej przez porów-
nanie ceny promocyjnej z inn¹,
wy¿sz¹ cen¹.� (podkre�l. - EJ).

Jak widaæ, linia rozgraniczaj¹-
ca dozwolon¹ infor-
macjê od zabronio-
nej reklamy leków
jest bardzo nieostra;
wszystko zale¿y od
okoliczno�ci, uwa-
runkowañ, a nawet
motywów dzia³ania
konkretnego pod-
miotu. Wszystko to,
zarówno sfera ze-
wnêtrzna jak i we-
wnêtrzna, podlega
ocenie s¹du, co jest
reklam¹, a co li tyl-
ko informacj¹, co
mo¿e byæ reklam¹
dozwolon¹, a co ju¿
jest zakazan¹.

Drugie orze-
czenie to wyrok
Naczelnego S¹du
Administracyjnego
z dnia 26 czerwca
2008r. (sygn. akt II
GSK 199/08) roz-
ró¿niaj¹cego do-
zwolon¹ informacjê
od zakazanej rekla-
my produktów lecz-
niczych. Istota pro-
blemu wg NSA
sprowadza siê do

odpowiedzi na pytanie, czy wydawa-
ny przez aptekê w Bia³ymstoku fol-
der �stanowi reklamê produktów
leczniczych w rozumieniu art. 52 ust.
1 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. �
Prawo farmaceutyczne, czy te¿ fol-
der ten stanowi jedynie informacjê
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tak¿e kwestiê zamiaru, motywacji
i celu wypowiedzi, jakie przy�wie-
ca³y danemu podmiotowi.

Wymienione orzeczenia nie s¹
z pewno�ci¹ ostatnimi w zakresie
reklamy leków, bêd¹ nastêpne. Na-
wet przy niezmienionej literze prawa
(co te¿ nie sposób za³o¿yæ) bêd¹ siê
zmienia³y interpretacje s¹dowe. Wy-
k³adnia prawa nigdy nie jest czym�
spetryfikowanym, niezmiennym, raz
przyjêtym i w tej postaci obowi¹zu-
j¹cym. Jest procesem ci¹g³ym, dy-
namicznym, a jej podlegaj¹ce zmia-
nie konstatacje zale¿¹ od okoliczno-
�ci. Mog¹ to byæ uwarunkowania
ekonomiczne lub spo³eczne, mog¹
tez byæ oczekiwania decydentów itd.
Ale na dzisiaj, hic et nunc,  przyto-
czone wy¿ej wyroki S¹du Najwy¿-
szego i Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego wyznaczaj¹ obowi¹zuj¹c¹
interpretacjê przepisów prawa do-
tycz¹cych reklamy leków; powinny
byæ przedmiotem wnikliwej uwagi nie
tylko organów Inspekcji Farmaceu-
tycznej, okrêgowych rzeczników od-
powiedzialno�ci zawodowej nasze-
go samorz¹du, ale równie¿ samych
aptekarzy.

dr n. prawnych
Edward Jêdrzejewski

 Adwokat
Biuro Prawne Naczelnej Izby

Aptekarskiej

o mo¿liwo�ci zakupu leków po ob-
ni¿onej cenie.� NSA uzna³, ¿e roz-
ró¿nia oba pojêcia i przes¹dza o re-
klamie nie tylko zachêta (mniej lub
bardziej wyra�na), ale tak¿e faktycz-
ne intencje apteki rozpowszechnia-
j¹cej foldery czy ulotki. Je�li zawie-
raj¹ one promocje cenowe zachêca-
j¹ce do nabywania leków w kon-
kretnej aptece (w tym przypadku
chodzi³o o aptekê w Bia³ymstoku)
b¹d� zachêcaj¹ do za¿ywania leków,
albo zawieraj¹ sugestie, o których
mówi art. 55 ust. 2 �  wtedy takie
foldery, ulotki itp. zawsze s¹ niedo-
zwolon¹ reklam¹.

Naczelny S¹d Administracyj-
ny uzna³, ¿e legaln¹ definicj¹ rekla-
my produktów leczniczych zawiera
ustawa Prawo farmaceutyczne i nie
ma potrzeby jej szukania w innych
aktach normatywnych, encyklope-
diach czy s³ownikach. Dla uznania
danej wypowiedzi za reklamê ko-
niecznym jest �aby informacja by³a
po³¹czona z zachêt¹ do stosowania
tego produktu leczniczego�. Wed³ug
NSA zawarty w folderze apteki opisu
leku �z jednoczesn¹ informacj¹
o mo¿liwo�ci jego uzyskania w kon-
kretnej aptece po przedstawieniu
recepty wystawionej na konkretny
produkt leczniczy wymieniony w fol-
derze, w którym dodatkowo znaj-
duje siê o�wiadczenie woli apteki
o dop³atach pieniê¿nych dla osób re-

WARTO WIEDZIEÆ

alizuj¹cych recepty na wskazane
w folderze produkty lecznicze, nale-
¿y uznaæ za dzia³alno�æ wyczerpuj¹-
c¹ przes³anki okre�lone w art. 52 ust.
1 ustawy. Mamy wiêc tutaj do czy-
nienia z wyra�n¹ zachêt¹ do realiza-
cji recept na okre�lone produkty lecz-
nicze w konkretnej aptece. W oma-
wianej sytuacji istotne znaczenie po-
siada tak¿e intencja podmiotu wyda-
j¹cego folder. Bior¹c pod uwagê
jego tre�æ nale¿y uznaæ, ¿e niew¹t-
pliw¹ intencj¹ podmiotu wydaj¹ce-
go folder �[...]� by³o zwiêkszenie
liczby recept realizowanych w tej
aptece na konkretne produkty lecz-
nicze, a co za tym idzie zwiêkszenie
liczby przepisywanych recept na te
produkty, a w konsekwencji zwiêk-
szona konsumpcja konkretnych pro-
duktów leczniczych. Stwierdziæ wiêc
nale¿y, ¿e je¿eli w okre�lonym tek-
�cie nad elementami informacyjnymi
przewa¿a zachêta do nabycia towa-
ru, zwiêkszenia jego konsumpcji to
niew¹tpliwie mamy wówczas do czy-
nienia z reklam¹, o której mowa
w art.52 ust.1 ustawy � Prawo far-
maceutyczne�.

NSA � podobnie jak wcze-
�niej S¹d Najwy¿szy, (do wyroku
SN z dnia 2 pa�dziernika 2007r.
zreszt¹ wyra�nie siê odwo³uje) uzna³,
¿e przy rozstrzygniêciu, czy dana wy-
powied� jest tylko informacj¹, czy ju¿
zabronion¹ reklam¹, nale¿y badaæ

ZAS£U¯ONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA

Nauka aptekarstwa nie koñczy siê wraz z opuszczeniem murów uczelni. Ka¿dy absolwent farmacji rozpoczynaj¹cy pracê
w aptece ma swojego opiekuna, którego zadaniem jest wprowadzenie pocz¹tkuj¹cego aptekarza w arkana zawodu. Przy Jego
boku i pod Jego okiem adept zawodu staje siê samodzielnym aptekarzem. Jak¿e czêsto nauczyciel staje siê mistrzem, który
wywiera wielki wp³yw na nasz dalszy zawodowy rozwój.

Okrêgowa Rada Aptekarska w £odzi ustanowi³a honorowe wyró¿nienie wi¹¿¹ce siê z przyznaniem tytu³u ZAS£U¯ONY
NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA. Celem wyró¿nienia jest wyra¿enie szacunku, wdziêczno�ci i uznania aptekarzy dla
nauczycieli zawodu. Przyznanie tytu³u bêdzie potwierdzeniem du¿ych zas³ug i osi¹gniêæ osoby wyró¿nionej w zakresie kszta³-
cenia aptekarzy. 7 marca 2009 roku podczas Okrêgowego Zjazdu Aptekarzy wyró¿nienia zostan¹ wrêczone po raz pierwszy.
Osoby uhonorowane zaszczytnym tytu³em ZAS£U¯ONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA otrzymaj¹ medal oraz
certyfikat.

�ród³o: www.oia.lodz.pl
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Blizna pocz¹tkowo zwykle
jest mocno zaczerwieniona, po ja-
kim� czasie ró¿owieje i matowieje.
Kurczy siê samoistnie i miêknie, dziê-
ki czemu staje siê coraz mniej wi-
doczna. Nale¿y jednak zdawaæ so-
bie sprawê, ¿e blizna nigdy nie osi¹-
gnie cech normalnej skóry - nie ma
w niej, bowiem pigmentu, ani przy-
datków skórnych. Krótko mówi¹c
- ka¿da blizna pozostaje do koñca
¿ycia i nigdy ca³kowicie nie znika -
mo¿ne jedynie wp³yn¹æ na zmniejsze-
nie jej widoczno�ci. Stare blizny wy-
magaj¹ d³u¿szego leczenia, trudniej
jest tak¿e uzyskaæ w ich przypadku
zadowalaj¹cy efekt.

Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e
jakikolwiek po�piech w leczeniu
�wie¿ych blizn jest niewskazany.
Skóra musi siê najpierw zagoiæ, musi
ust¹piæ stan zapalny. Leczenie mo¿-
na rozpocz¹æ oko³o 2-3 tygodni po
zagojeniu siê rany.

Typologia blizn

Niekiedy proces bliznowace-
nia nie przebiega prawid³owo, a za-
miast p³askiej, zanikaj¹cej blizny po-
wstaj¹ twory maj¹ce charakter pa-
tologiczny. Powody powstawania
blizn nieprawid³owych s¹ bardzo ró¿-
ne i nie do koñca poznane. Wydaje
siê, i¿ najwiêkszy udzia³ maj¹ czyn-
niki osobnicze. Do blizn nieprawid³o-
wych zaliczaj¹ siê:

Blizny zanikowe (atroficzne)
s¹ widoczne jako ubytki w skórze �
maj¹ charakter wklês³o�ci, a nawet
�dziobów�. Najczê�ciej powstaj¹ w
przebiegu tr¹dziku, ale tak¿e ospy
wietrznej oraz przy nieprawid³owo
prowadzonej sterydoterapii. Po-
wstaj¹, gdy synteza nowej tkanki jest
niedostateczna.

Blizny przerostowe � s¹ wy-
puk³e. Zwyk³¹ blizna wypuk³a nie
przekracza linii pierwotnego zranie-
nia i bardzo powoli zmniejsza siê sa-
moistnie.

Bliznowce (keloidy) � jest to
wypuk³a, wrêcz wybuja³a blizna o
wielko�ci wiêkszej ni¿ pocz¹tkowe
zranienie. Nadmierna synteza kola-
genu sprawia, ¿e ilo�æ wyproduko-
wanej tkanki jest wiêksza ni¿ to, co
zosta³o utracone w wyniku urazu. Bli-
znowce od zwyk³ych blizn wypuk³ych
ró¿ni¹ siê tak¿e tym, ¿e nie maj¹ ten-
dencji do samoistnego ustêpowania.

Blizna bli�nie nierówna

Blizny wypuk³e leczy siê zgo³a
inaczej ni¿ blizny wklês³e. Wymaga
tego inny mechanizm ich powstawa-
nia oraz inna budowa. Stosuj¹c geo-
graficzne porównanie �  blizny wklê-
s³e to doliny, a wypuk³e � to góry.
Aby skóra by³a g³adka � trzeba je
sprowadziæ do powierzchni ziemi,
czyli wklês³e � unie�æ, a wypuk³e -
obni¿yæ.

Blizny wklês³e
Blizny wklês³e, g³ównie potr¹-

dzikowe leczy siê trudno. To, co far-
maceuta mo¿e zaoferowaæ pacjen-
tom w sprzeda¿y odrêcznej to ró¿-
nego rodzaju peelingi oraz prepara-
ty zawieraj¹ce sk³adniki keratolitycz-
ne. Powoduj¹ one usuniêcie wierzch-
nich warstw martwego naskórka �
w ten sposób nastêpuje wyrówna-
nie powierzchni skóry, a blizny staj¹
siê mniej widoczne. Wiêkszo�æ pre-
paratów przeciwtr¹dzikowych za-
wiera w swoim sk³adzie od razu sub-
stancjê dzia³aj¹c¹ z³uszczaj¹co � np.
rezorcynê, kwas salicylowy. Zabiegi
te nie wp³ywaj¹ jednak na realne
zmniejszenie siê blizny poprzez jej
wype³nienie.

Mo¿liwo�æ faktycznego sp³y-
cenia blizn daje natomiast frakcjono-
wana fototermoliza, metoda, której
istnienie mo¿na zasygnalizowaæ pa-
cjentowi, cierpi¹cemu z powodu bar-
dzo g³êbokich i widocznych blizn
wklês³ych. Zabieg taki polega na
tym, i¿ laser wykonuje tysi¹ce ma-
lutkich, g³êbokich otworków, wywo-
³uj¹c miniaturowy, kontrolowany uraz
termiczny. Skóra, która nie zosta³a
podczas termolizy naruszona zaczy-
na gwa³townie produkowaæ zwiêk-
szon¹ ilo�æ kolagenu pod blizn¹. Po-
woduje to, ¿e jej zapadniêta czê�æ
unosi siê do góry. Ta metoda lecze-
nia jest o tyle godna polecenia, ¿e
proces gojenia jest bardzo szybki

Czas leczy rany
Ka¿de naruszenie struktury skóry prowadzi do wytworzenia siê blizny. Jest ona naturalnym, ostatnim etapem

gojenia siê rany. Zanim jednak powstanie blizna, ura¿one miejsce musi przej�æ przez fazê zapaln¹, gdy rana ulega
zasklepieniu oraz proliferacyjn¹ � w czasie, której skóra ulega wzmocnieniu przez �wie¿o wytworzone w³ókna
kolagenowe. Te dwa etapy trwaj¹ zwykle oko³o 2-3 tygodni. Potem blizna ju¿ tylko �dojrzewa�, nastêpuje przebu-
dowa jej struktury, maj¹ca na celu nadanie skórze mo¿liwie najwiêkszej wytrzyma³o�ci. Proces ten mo¿e trwaæ
nawet do roku po zranieniu.
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i przebiega bez powstawania dodat-
kowych blizn. Do uzyskania opty-
malnego efektu potrzeba jednak
zwykle kilka zabiegów. Metodê tê
mo¿na zastosowaæ tylko na skórê
wyleczon¹, czyli bez tr¹dziku.

Blizny wypuk³e
Odwrotnie ni¿ w przypadku

blizn wklês³ych, przy bliznach wypu-
k³ych stosuje siê wszelkie
metody ograniczaj¹ce nad-
mierny rozrost tkanki. Naj-
czê�ciej stosowane metody
to ¿ele i plastry silikonowe
oraz sterydoterapia.

Sterydy stosuje siê
postaci opatrunków okluzyj-
nych z ma�ci lub poprzez na-
strzykiwanie blizny. Zabiegi
te hamuj¹ syntezê kolagenu
i proces w³óknienia. Lecze-
nie sterydami musi odbywaæ
siê pod kontrol¹ lekarza,
gdy¿ leki te mog¹ powodo-
waæ zaniki skóry, hipopig-
mentacjê i powstawanie te-
leangiektazji (sieci popêka-
nych naczynek). Niekontro-
lowane u¿ycie w miejscach,
gdzie skóra jest cienka, lub
u dzieci mo¿e w najgorszym
wypadku doprowadziæ na-
wet do zespo³u Cushinga.

Natomiast preparaty na bazie
polisiloksanów dostêpne s¹ bez re-
cepty, bardzo rzadko wywo³uj¹ tak¿e
efekty niepo¿¹dane. Mechanizm ich
dzia³ania nie jest do koñca znany.
Uwa¿a siê, ¿e zmniejszenie blizny na-
stêpuje na skutek nawodnienia
i okluzji tkanki bliznowatej. Inne teo-
rie zak³adaj¹ rolê zmniejszenia ilo�ci
tlenu w bli�nie, dzia³ania chemiczne-
go olejów silikonowych, czy te¿
zmianê potencja³u powierzchniowe-
go skóry. ̄ ele zaleca siê na blizny
umiejscowione np. w zagiêciach skó-
ry, a plastry � na powierzchnie p³a-

skie, rozleg³e. Plastry silikonowe s¹
wielokrotnego u¿ytku � w zale¿no-
�ci od gatunku mo¿na je nosiæ od 1,5
do 3 miesiêcy. Silikony s¹ bezbarw-
ne i szybko po aplikacji zasychaj¹.
Mo¿na na nie stosowaæ makija¿.

Blizny przeros³e mo¿na leczyæ
tak¿e chirurgicznie. Decyzjê o pod-
jêciu takiego zabiegu mo¿e podj¹æ
w zasadzie tylko do�wiadczony le-

karz. Trudno tutaj o dobr¹ radê
w tym wzglêdzie, poniewa¿ metoda
ta polega w zasadzie na zast¹pieniu
jednej blizny � inn¹, mniej widocz-
n¹, g³adsz¹. Nie zawsze jednak efekt
kosmetyczny jest zadowalaj¹cy.

Z cebuli, ostryg i �limaków

Oprócz wymienionych powy-
¿ej sposobów leczenia blizn nie spo-
sób nie wymieniæ dostêpnych po-
wszechnie w aptekach preparatów
na bazie surowców naturalnych.
W�ród podstawowych sk³adników

zalecanych w lekach na blizny nale-
¿y wymieniæ: wyci¹g z cebuli, ru-
mianku, nagietka, heparynê i alanto-
inê. Heparyna zawarta w tych pre-
paratach dzia³a przeciwzakrzepowo.
Alantoina przyspiesza gojenie i rege-
neracjê, pobudza oczyszczanie skó-
ry z martwych komórek, dzia³a �ci¹-
gaj¹co i przeciwzapalnie. Wyci¹g
z cebuli, rumianek i nagietek równie¿

dzia³aj¹ przeciwzapalnie
i przyspieszaj¹ ziarninowanie.

Na polskim rynku do-
stêpny jest tak¿e preparat za-
wieraj¹cy macicê per³ow¹
wzbogacony o dodatkowe
sk³adniki nawil¿aj¹ce skórê
oraz krem ze �luzu �limaka,
bogatego w allantoinê, elasty-
nê i kolagen. Za granic¹ du¿¹
popularno�ci¹ cieszy siê krem
zawieraj¹cy wyci¹g z ro�liny
Centella asiatica. Ro�linie tej,
zwanej równie¿ w¹krotk¹
azjatyck¹ przypisuje siê sty-
muluj¹cy wp³yw na wytwa-
rzanie w³ókien kolagenowych
i kwasu hialuronowego.
Dzia³anie to jest wysoce po-
¿¹dane nie tylko w leczeniu
blizn, ale tak¿e przy kompo-
nowaniu kosmetyków prze-
ciwdzia³aj¹cych starzeniu siê
skóry.

O bliznê trzeba dbaæ

Oprócz zabiegów pielêgna-
cyjnych bliznê nale¿y chroniæ przed
ekstremalnymi temperaturami. Wy-
kluczone jest jej opalanie. Obcis³e
ubranie mo¿e powodowaæ zadra¿-
nianie blizny, co jest niewskazane
podobnie jak jej drapanie. Bliznê
mo¿na dodatkowo nat³uszczaæ i na-
wil¿aæ. Pomaga tak¿e codzienny
krótki masa¿ skóry (mo¿e byæ po³¹-
czony z aplikacj¹ leku) � poprawia
on kr¹¿enie w obrêbie blizny.
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Szpeci czy... zdobi?

O tym, jak postrzegane jest
cia³o z blizn¹, decyduje w pewnym
stopniu kultura, p³eæ oraz... moda.
Mo¿na siê spotkaæ z opiniami, ¿e bli-
zny ucz³owieczaj¹, s¹ symbolem
pewnego ¿yciowego do�wiadczenia.
Sporo kobiet blizny u mê¿czyzn uwa-
¿a wrêcz za atrakcyjne.

U wielu ludzi nie wywo³uj¹
wstrêtu, lecz zaciekawienie. Co wiê-
cej � typowa dla pierwotnych grup
etnicznych skaryfikacja staje siê po-
pularna równie¿ we wspó³czesnym
�wiecie. Zabieg ten polega na umy�l-
nym nacinaniu skóry w celu wytwo-
rzenia blizny. Naciêcia s¹ zaplanowa-
ne, a powsta³e blizny przerastaj¹
i uk³adaj¹ siê w wymy�lne ornamen-
ty przypominaj¹ce trójwymiarowy
tatua¿. Chocia¿ metoda jest dra-
styczna i jej stosowanie budzi raczej
ambiwalentne uczucia, trzeba przy-
znaæ, ¿e uzyskiwane za jej pomoc¹
efekty bywaj¹ imponuj¹ce.

Niemniej dla wielu osób,
szczególnie kobiet widoczna blizna
jest po prostu du¿ym problemem.
Szczególnym utrapieniem s¹ blizny
w obrêbie twarzy. W przypadku tych
pacjentów, oprócz standardowego
leczenia nie bez znaczenia jest po-
moc psychologa w samoakceptacji
blizny. Pamiêtajmy, ¿e takiej osobie
mo¿e pomóc tak¿e ka¿dy z nas �
chocia¿by przez nie zwracanie na bli-
znê wiêkszej uwagi. Ta dobra zasa-
da obowi¹zuje równie¿ podczas ob-
s³ugi w aptece ka¿dego pacjenta
z widoczn¹ u³omno�ci¹, czy te¿ de-
fektem urody.

mgr farm. Olga Sierpniowska

Rozwijaj¹cy siê postêp cywi-
lizacji, a wraz z nim postêpuj¹ca
urbanizacja powoduje  ska¿enie na-
turalnego �rodowiska, co przyczynia
siê do zamierania wielu gatunków
ro�lin, rosn¹cych nawet na terenach
parków narodowych i rezerwatów
przyrody. Do ro�lin gin¹cych w �ro-
dowisku naturalnym nale¿y zaliczyæ
m.in. dyptam jesionolistny  (Dictam-
nus albus L.). Bylina ta jest obecnie
jedn¹ z rzadko�ci, a zarazem osobli-
wo�ci naszej flory. Jako ro�lina relik-
towa i bardzo rzadko wystêpuj¹ca
w stanie naturalnym, podlega on ca³-
kowitej ochronie. Istnieje wiêc ko-
nieczno�æ czynnej ochrony najbar-
dziej zagro¿onych populacji tych ro-
�lin w kontrolowanych warunkach.
Mno¿enie generatywne i uprawa dyp-
tamu jesionolistnego wykaza³y, ¿e za-
chowanie tego gatunku w warunkach
ex situ daje pozytywne rezultaty.

Dyptam coraz czê�ciej upra-
wiany jest jako ro�lina ozdobna po-
siadaj¹ca wyj¹tkowe walory deko-
racyjne. Dyptam jako ro�lina ozdob-
na uprawiany jest na kwiaty ciête
oraz wykorzystywany do tworzenia
suchych kompozycji na okres jesien-
no-zimowy. Ro�lina ta uprawiana jest
w ogródkach przydomowych, raba-
tach i parkach. W tych uprawach
wystêpuj¹ dwie odmiany dyptamu
ró¿ni¹ce siê barw¹ kwiatów: cv. Al-
biflorus (bia³e kwiaty) oraz cv. Rosa
Purple (ró¿owe kwiaty).

Dyptam jesionolistny nazywa-
ny jest czêsto �gorej¹cym krzewem�
lub �krzewem Moj¿esza�. Nazwê
sw¹ zawdziêcza wysokiemu stê¿eniu
olejków eterycznych wokó³ ro�liny

i opisywanym w literaturze przypad-
kom samozap³onu olejków eterycz-
nych przy silnej aberacji s³onecznej
w gor¹ce, bezwietrzne dni (w naszym
klimacie nie zaobserwowano tego
zjawiska). Nie ma jednoznacznej
odpowiedzi, czy dyptam jesionolist-
ny jest biblijnym krzewem moj¿eszo-
wym. Nazwê �gorej¹cego krzewu�
(ang. burning bush) przypisuje siê tak-
¿e: trzmielinie oskrzydlonej (Euony-
mus alata Thumb.; Siebold) oraz mie-
telnikowi ¿akuli (Kochia scoparia L.;
Roth), w obu przypadkach nazwa
zwyczajowa pochodzi prawdopo-
dobnie od bardzo jaskrawoczerwo-
nej barwy li�ci, które barw¹ przypo-
minaj¹ p³omieñ ogniska.

Uprawa
Jak napisano we wstêpie dyp-

tam jest czêsto uprawian¹ ro�lin¹
w przydomowych ogródkach. Nie-
stety mikropropagacja z nasion jest
niezwykle trudna.  Wysiew nasion
nale¿y wykonywaæ w lutym - marcu
najlepiej do os³oniêtych skrzynek.
Kie³kuj¹ce siewki nale¿y przesadziæ
do doniczek o �rednicy ok. 10 cm.
Na sta³e miejsce w ogrodzie wysa-
dza siê we wrze�niu w rozstawie
40x50 cm. Gleba powinna byæ za-
sobna w wapñ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
starsze okazy dyptamu nie znosz¹
przesadzania. Bylina ta mo¿e osi¹-
gaæ do 70-80 cm wysoko�ci. Kwit-
nienie obu odmian dyptamu rozpo-
czyna siê zwykle w trzeciej dekadzie
maja i trwa do po³owy czerwca.
Kwiaty odmiany Albiflorus rozpo-
czynaj¹ okres antezy 1-2 dni wcze-
�niej ni¿ odmiany Rosa Purple. Od-

Dyptam jesionolistny
� gatunek reliktowy

HERBARIUM APTEKARZA POLSK IEGO
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miana Albiflorus wyró¿nia siê wiêk-
sz¹ liczb¹ pêdów na ro�linie. Okres
¿ycia kwiatu w zale¿no�ci od warun-
ków pogodowych trwa 5-7 dni.

Sk³ad chemiczny
i w³a�ciwo�ci lecznicze
Ro�liny te zawieraj¹ tak¿e gru-

py zwi¹zków farmakologicznie czyn-
nych takich jak: olejek eterycz-
ny, alkaloidy furochinolinowe, li-
monoidy i inne.

Dyptam jesionolistny nale-
¿y do rodziny Rutaceae, która
charakteryzuje siê wystêpowa-
niem licznych zwi¹zków z grupy
kumaryn. Istotn¹ z terapeutycz-
nego punktu widzenia, grupê
zwi¹zków kumarynowych stano-
wi¹ furanokumaryny. Dzia³anie
fotouczulajace (fotosensybilizuj¹-
ce) tych zwi¹zków (szczególnie
pochodnych psolarenu) wyko-
rzystywane jest w lecznictwie w
terapii wielu schorzeñ dermato-
logicznych. W leczeniu bielactwa
nabytego (vitiligo) stosuje siê fo-
tochemioterapiê PUVA polega-
j¹c¹ na podawaniu preparatów
zawieraj¹cych zwi¹zki �wiat³o-
czu³e ³¹cznie z na�wietleniem pro-
mieniami UV-A o d³ugo�ci fali
320-400 nm. Efektem tego postê-
powania jest m.in. repigmentacja
(tworzenie siê melaniny) odbarwio-
nej skóry. Pochodne psolarenu
w skojarzeniu z promieniami UV-A
w zakresie 324-400 nm i 232-235
nm znalaz³y zastosowanie równie¿
w fototerapii ³uszczycy (psoriasis).
Wykorzystywana jest tu zdolno�æ
m.in. bergaptenu i ksantotoksyny do
hamowania syntezy DNA i podzia-
³ów komórek naskórka. W ostatnich
latach prowadzone s¹ systematycz-
ne badania nad otrzymaniem ro�lin-
nych ekstraktów furanokumaryno-
wych, ocen¹ ich aktywno�ci prze-
ciwbakteryjnej, przeciwgrzybicznej,

ich wp³ywem immunostymuluj¹cym
oraz efektywno�ci¹ terapeutyczn¹ w
grzybicach u ludzi i zwierz¹t.

W�ród sk³adu fitochemiczne-
go dyptamu na uwagê zas³uguje tak-
¿e wysoka zawarto�æ procentowa
monoterpenów w olejku eterycz-
nym. G³ównym jego sk³adnikiem jest
limonen. Monoterpeny uznawane s¹

za naturalne substancje chemopre-
wencyjne, które przypuszczalnie
mog¹ braæ udzia³, nie tylko w fazie
inicjacji, lecz równie¿ w fazach pro-
mocji i progresji nowotworów. Po-
nadto uwa¿a siê, ¿e monoterpeny
mog¹ podwy¿szaæ apoptozê w ko-
mórkach nowotworowych oraz ha-
mowaæ izoprenylacjê bia³ek regulu-
j¹cych wzrost tych komórek. Jak
podaje literatura zwi¹zki nale¿¹ce do
monoterpenów hamuj¹ u szczurów
wzrost i rozwój raka gruczo³u mlecz-
nego indukowanego eksperymental-
nie karcinogenem DMBA. Mecha-
nizm tego dzia³ania wi¹¿e siê z akty-
wacj¹ enzymów drugiej fazy odtru-

wania, za któr¹ odpowiedzialny jest
D-limonen i inne izoprenoidy. Wyso-
ka zawarto�æ monoterpenów w lot-
nych frakcjach olejków eterycznych
mo¿e wiêc byæ wykorzystana jako
czynnik chemoprewencyjny. Wyka-
zano równie¿, ¿e olejki eteryczne po-
siadaj¹ szerokie spektrum aktywno-
�ci farmakologicznej, dzia³aj¹c bój-

czo i hamuj¹co na rozwój wielu
mikroorganizmów i dlatego te¿
zalicza siê je do fitoncydów. Te
w³a�ciwo�ci sprawiaj¹, ¿e zarów-
no w Polsce, jak i na �wiecie pro-
wadzone s¹ badania nad reintro-
dukcj¹ oraz mikropropagacj¹
dyptamu jesionolistnego oraz pro-
wadzi siê liczne badania nad za-
stosowaniem dyptamu do celów
leczniczych.

UWAGA:
Dyptam jest ro�lin¹ która

uczula na �wiat³o. Przyczyn¹ uczu-
leñ s¹ wydzieliny powoduj¹ce re-
akcje fotosensybilizacji, polega-
j¹ce na powstawaniu rumienia na
powierzchni skóry pod wp³ywem
dzia³ania promieni UV. Reakcje te
zosta³y klinicznie okre�lone jako
fotodermatozy (fitofotodermato-

zy). Czynnikami odpowiedzialnymi
za te reakcje s¹ furanokumaryny
(psoralen, bergapten, ksantotoksy-
na) oraz alkaloidy furanochinolinowe
(dyktamnina), które jako zwi¹zki
o charakterze lipofilnym s¹ dobrze
rozpuszczalne w olejku eterycznym.
Kontakt nieos³oniêtej skóry z ³ody-
gami i/lub kwiatami mo¿e wiêc skoñ-
czyæ siê przykrymi dolegliwo�ciami
z wyst¹pieniem b¹bli surowiczych
w³¹cznie.

dr n. farm Tomasz Baj
Katedra i Zak³ad Farmakognozji

UM w Lublinie

Dictamnus albus L. cv. Albiflorus
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Postacie leków podawane po-
zajelitowo obejmuj¹:

1. roztwory
2. formy leku o przed³u¿onym

uwalnianiu: zawiesiny, formy depot,
liposomy, polimeryczne mikrosfery,
polimeryczne ¿ele, implanty i iniek-
cje bezig³owe.

Roztwory

Roztwory s¹ to gotowe do
wstrzykiwañ preparaty substancji
leczniczych, o dyspersji molekular-
nej lub koloidalnej. Ze wzglêdu na
rodzaj u¿ytego rozpuszczalnika mog¹
to byæ roztwory wodne, wodno-or-
ganiczne lub olejowe. Roztwory
wodne o dyspersji molekularnej to
np. izoosmotyczne roztwory chlor-
ku sodu i glukozy; do roztworów ko-
loidalnych mo¿na zaliczyæ roztwór
dekstranu, wyci¹gi z gruczo³ów i na-
rz¹dów zwierzêcych. Roztwory ole-
jowe sporz¹dza siê g³ównie z hor-
monami steroidowymi w celu uzy-
skania przed³u¿onego dzia³ania np.
roztwór propionianu testosteronu.
Roztwory olejowe podawane s¹
wy³¹cznie domiê�niowo.

Du¿e moleku³y - bia³ka i pep-
tydy s¹ przygotowane w fiolkach
przy u¿yciu liofilizacji
jako wysuszony proszek, który mo¿e
byæ przeprowadzony do roztworu tu¿
przed iniekcj¹.

Formy leków o przed³u¿onym
uwalnianiu s¹ u¿ywane dla leków,

które nie mog¹ byæ przygotowywa-
ne w tradycyjnej formie, albo kiedy
jest wymagane przed³u¿one i kontro-
lowane uwalnianie, aby otrzymaæ
po¿¹dany efekt farmakologiczny.
Ró¿ne postacie takich leków jak za-
wiesiny, proleki oraz olejowe formy
depot by³y u¿ywane przez wiele lat.
Inne postacie takie jak: liposomy,
polimeryczne mikrosfery i ¿ele, im-
planty, iniekcje bezig³owe zosta³y
wprowadzone w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych XX wieku.

Zawiesiny i formy depot

Zawiesiny do wstrzykiwañ
stanowi¹ klasyczn¹ postaæ leku o
przed³u¿onym uwalnianiu. S¹ to ja-
³owe dyspersje odpowiednio zmi-
kronizowanych substancji leczni-
czych w �rodowisku wodnym lub
olejowym. FP VI wymaga, aby wiel-
ko�æ cz¹stek substancji rozproszo-
nej nie przekracza³a 30µm, o ile wy-
magania farmakokinetyczne nie sta-
nowi¹ inaczej. Przyk³adami takich
preparatów s¹: preparaty aurotioglu-
kozy, octanu kortyzonu i octanu me-
droksyprogesteronu.

Receptura leków rozpuszczal-
nych w oleju u¿ywa najczê�ciej ole-
ju sezamowego, aby otrzymaæ pre-
paraty o przed³u¿onym dzia³aniu
w miejscu iniekcji, gdzie lek jest
uwalniany przez dyfuzjê z oleju np.
olejowy roztwór propionianu testo-
steronu.  Dla przyk³adu: dekanian flu-

fenazyny (neuroleptyk) w oleju ara-
chidowym z 5% alkoholem benzy-
lowym w dawce 25 mg stosuje siê
w jednym zastrzyku na 20-30 dni za-
miast podawaæ flufenazynê w za-
strzykach 3 razy dziennie po 1-5 mg.
W lecznictwie stosuje siê tak¿e enan-
tan flufenazyny. Dzia³anie przed³u¿o-
ne preparatów uzyskuje siê tak¿e
dziêki zastosowaniu oleju arachido-
wego, który stanowi rezerwuar leku
w miê�niach, a o uwalnianiu decy-
duje wspó³czynnik O/W. W tym
przypadku stosuje siê zale¿no�æ
szybko�ci hydrolizy od d³ugo�ci ³añ-
cucha alifatycznego. Szybko�æ ta jest
odwrotnie proporcjonalna do d³ugo-
�ci sk³adnika lipofilnego. Mo¿na sto-
sowaæ mieszaninê estrów z dwoma
podstawnikami, o ró¿nej d³ugo�ci
³añcucha, co pozwala lepiej kontro-
lowaæ poziom leku we krwi.

Liposomy

Liposomy s¹ to kuliste pêche-
rzyki, których rdzeniem jest mikro-
kropelka wody otoczona  podwójn¹
warstw¹ amfifilowych lipidów; w li-
posomach wielowarstwowych b³o-
ny lipidowe umieszczone s¹ na prze-
mian z warstwami wody. Do ich spo-
rz¹dzania stosowane s¹  g³ównie fos-
folipidy, glikolipidy i cholesterol. Li-
posomy maj¹ �rednicê od ok. 20 nm
do zakresu w µm. Ich b³ony maj¹
grubo�æ ok. 5 nm. Dziêki naturalnym
i nietoksycznym sk³adnikom w po-
równaniu do innych no�ników np.

Nowoczesne postacie leków
do podawania pozajelitowego

Obecnie obserwowany rozwój technologii postaci leków umo¿liwia zastosowanie  nowych form leków
w sposób najmniej inwazyjny dla pacjenta, a zarazem najbardziej korzystny dla prowadzonej terapii.
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nanokapsu³ek, znajduj¹ coraz wiêk-
sze uznanie. Liposomy opisane w li-
teraturze po raz pierwszy w 1960 r.
przez Banghama zosta³y u¿yte jako
no�niki leków w 1970 r. Liposomy
mog¹ byæ wykorzystywane jako no-
�niki substancji czynnych o kontro-
lowanym uwalnianiu. Uwalnianie le-
ków jest u³atwiane i kontrolowane
przez erozjê liposo-
mów in vivo. Badania
wykazuj¹ mo¿liwo�æ
w³¹czenia substancji
leczniczej do wnêtrza
liposomu lub przy³¹-
czenia kowalentnie
leku do zewnêtrznej
powierzchni, co daje
produkt o potencjal-
nie zwolnionym uwal-
nianiu leku. Dziêki za-
stosowaniu liposo-
mów zosta³y zmniej-
szone efekty uboczne
dzia³ania leków (orga-
nizm jest chroniony
przed woln¹ sub-
stancj¹ lecznicz¹) oraz
poprzez skierowanie
zamkniêtej w liposo-
mach substancji czyn-
nej do okre�lonych
narz¹dów (targeting)
zosta³a znacznie pod-
niesiona skuteczno�æ
dzia³ania.

Obecnie do-
stêpnych jest sze�æ
preparatów liposomo-
wych dla czterech le-
ków: amfoterycyny B
(trzy liposomowe preparaty), cytar-
biny, daunorubicyny i doxorubicyny.

Aby przed³u¿yæ czas przeby-
wania w kr¹¿eniu liposomy mo¿na
otrzymywaæ jako pochodne kowa-
lentnie zwi¹zane z polietylenogliko-
lem (PEG). Tak zmodyfikowane li-

posomy s¹ okre�lane jako �stealth�
liposomy.

Polimeryczne mikrosfery

Mikrosfery s¹  to monolitycz-
ne, porowate mikrokuleczki o wiel-
ko�ci cz¹stek 1-1000µm. Zbudowa-
ne s¹ z polimerycznej matrycy, w

których substancja lecznicza jest roz-
puszczona lub zawieszona. Polimer
powinien byæ biodegradowalny i bio-
kompatybilny, aby po uwolnieniu
substancji leczniczej bez skutków
ubocznych uleg³ ca³kowitej biodegra-
dacji.

Korzy�ciami z zastosowania
tej formy leku jest wysoka specyficz-
no�æ co do miejsca dzia³ania oraz
kontrolowane uwalnianie leku, jed-
nak cytotoksyczno�æ polimerów po
uwolnieniu substancji leczniczej jest
czêsto poruszanym aspektem.

Pierwszym lekiem, który by³
otrzymany i umo¿liwia³
kontrolowane uwal-
nianie by³ peptyd leu-
prolid. Lek ten jest
w³¹czany do biokom-
patybilnego polimeru,
który jest  przekszta³-
cany do liofilizowa-
nych mikrosfer pod-
czas procesu fabrycz-
nego.  Rekonstytu-
owane mikrosfery s¹
podawane domiê�nio-
wo i ulegaj¹ rozk³ado-
wi uwalniaj¹c lek.

Mikrosfera na
bazie polimlecznu-co-
glikolanu (PLGA),
polimerze o szczegól-
nym przebiegu biode-
gradacji, trwa³o�ci
i korzystnych w³a�ci-
wo�ciach mechanicz-
nych zawieraj¹ca ludz-
ki hormon wzrostu
przesz³a kliniczn¹ pró-
bê w 1999 r. Obecnie
w handlu znajduje siê
kilka preparatów na
bazie polimerowej.

W po³owie lat
90 uwaga naukowców

zosta³a zwrócona na  nanocz¹stki
zawieraj¹ce lipidowe matryce o �red-
nicy mierzonej w nm stabilizowane
obecno�ci¹ emulgatorów (SLN -
solid lipid nanoparticles). Lipidy,
z których zbudowane s¹ matryce
SLN to wysoko oczyszczone trigli-
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dawaniu �ródskórnym szczepionek.
Zauwa¿ono jednak  zredukowan¹
biodostêpno�æ leku  po  bezig³owej
iniekcji domiê�niowej preparatu in-
terferon B1 w  porównaniu z poda-
niem domiê�niowym przy u¿yciu ig³y.
Ograniczona biodostêpno�æ mo¿e
byæ spowodowana ma³o efektyw-
nym podaniem dawki leku do miê-
�nia. W zwi¹zku z tym wymagane s¹
wiêksze dawki leku dla efektywnej
bezig³owej iniekcji domiê�niowej.

dr n. farm. £ukasz Zimmer
Katedra i Zak³ad Farmacji

Stosowanej
UMw Lublinie

Pi�miennictwo:
1. Janicki S., Fiebig A., Szmitowska

M.: Farmacja Stosowana. (IV)
PZWL Warszawa 2002.

2. Farmakopea Polska VI. Warsza-
wa 2002.

3. Müller R.H., Hildebrand G.E.:
Technologia nowoczesnych posta-
ci leków. PZWL Warszawa 2003.

4. Wissing S.A., Kayser O., Müller
R.H.:  Solid lipid nanoparticles for
parenteral drug delivery. Adven-
ced Drug Delivery Reviews 1257-
1272, 56, 2004.

5. Packhaeuser C.B., Schnieders J.,
Oster C.G., Kissel T.: In situ for-
ming parenteral drug delivery sys-
tems: an overview. European Jo-
urnal of Pharmaceutics and Bio-
pharmaceutics 445-455, 58, 2004.

6. Breitenbach A., Li Y.,X., Kissel T.:
Branched biodegradable poly-
esters for parenteral drug delive-
ry. Journal of controlled release.
167-178, 64, 2000.

7. Attama A.A., Schicke B.C.,
Paepenmüller T., Müller-Goymann
C.C.: Solid lipid nanoparticles con-
taining mixed lipid core and polar
heterolipid: Characterization. Eu-
ropean Journal of Pharmaceutics
and Biopharmaceutics. 48-57, 67,
2007.

cerydy, kompleksy glicerydów,
a nawet woski. Zainkorporowana
substancja lecznicza znajduje siê po-
miêdzy ³añcuchami t³uszczowymi
i warstwami lipidów.

SLN s¹ dobrze tolerowane
przez organizm, zawarty w nich ma³o
stabilny lek jest chroniony przed roz-
k³adem, ponadto mo¿na kontrolo-
waæ uwalnianie z nich leku. Jednak
czêsto z powodu ograniczonej po-
jemno�ci nios¹ w sobie niewystar-
czaj¹cy ³adunek leku, który mo¿e
ulec jeszcze  zmniejszeniu  podczas
przechowywania.

Oprócz polimerycznych mi-
krosfer i nanosfer obecnie prowa-
dzone s¹ badania nad zastosowaniem
polimerycznych ¿eli, które mo¿na za-
stosowaæ jako preparaty o przed³u-
¿onym uwalnianiu, o czasie uwalnia-
nia ponad 14 tygodni. Obecnie pro-
wadzone s¹ kliniczne próby maj¹ce
na celu uzyskanie postaci leków
przeciwnowotworowych: fluoroura-
cylu i cis-platyny, podawanych bez-
po�rednio do guza nowotworowe-
go. Przy u¿yciu polimerycznych ¿eli
stosowane s¹ równie¿ iniekcje pod-
skórne zawieraj¹ce leuprolid.

Implanty

Implanty s¹ przewa¿nie sztyw-
nymi, cylindrycznymi kszta³tkami
z polimeru o grubo�ci 1 mm i d³ugo-
�ci poni¿ej 10 mm z inkorporowan¹
substancja lecznicz¹.

 U¿ywane s¹ jako preparaty
o przed³u¿onym dzia³aniu albo w celu
uzyskania wysokiego stê¿enia leku
w bezpo�rednim otoczeniu tkanki
docelowej. Implanty s¹  u¿ywane
w sytuacjach, gdzie prowadzi siê
chroniczn¹ terapiê albo kiedy lek
nale¿y podawaæ wielokrotnie � jak
w hormonalnej terapii zastêpczej.

Nowoczesn¹ postaci¹ leku s¹
p³ynne preparaty, które po podaniu

podskórnym tworz¹ pó³sta³e formy
o przed³u¿onym dzia³aniu. Stosowa-
ne s¹ tu pó³sta³e polimery, które
wstrzykuje siê w postaci stopionej.
W temperaturze 37oC - 65oC  poli-
mery te zachowuj¹ siê jak lepkie cie-
cze. W temperaturze cia³a ludzkiego
powstaj¹ pó³sta³e formy o przed³u-
¿onym dzia³aniu, z których substan-
cja lecznicza mo¿e uwalniaæ siê od
jednego do kilku miesiêcy. Formy te
s¹ odpowiednie do podawania pa-
renteralnego. Aplikacja takiej postaci
leku jest mniej inwazyjna i bolesna
w porównaniu do implantów, któ-
rych podanie wymaga interwencji
chirurga oraz zastosowania znieczu-
lenia miejscowego. Substancje lecz-
nicze np. antybiotyki, substancje
przeciwnowotworowe w³¹czane s¹
poprzez zmieszanie z polimerem
i mog¹ byæ podawane podczas za-
biegu chirurgicznego lub w postaci
zastrzyku podskórnego stanowi¹c
zbiornik leku o dzia³aniu ogólnym.

Iniekcje bezig³owe

Podawanie leków � domiê-
�niowe i podskórne  zwi¹zane jest
z u¿yciem igie³. Obecnie u¿ywana jest
alternatywna metoda bezig³owa.
Wykorzystywany jest tutaj zognisko-
wany wysokoci�nieniowy strumieñ
roztworu leku, który przebija skórê
powoduj¹c umiejscowienie leku
w tkance. Obecnie opracowano
�biojector� do osobistego podawa-
nia leków drog¹ podskórn¹ albo do-
miê�niow¹. Technika iniekcji bezig³o-
wej umo¿liwia pacjentowi bezbole-
sn¹ iniekcjê leku i usuwa ryzyko ura-
zu. Iniekcje bezig³owe s¹ najskutecz-
niejsze przy podaniu podskórnym
i �ródskórnym. Technologiê tê pró-
buje siê zastosowaæ do podania
DNA i genów. Iniekcje bezig³owe
oferuj¹ mo¿liwo�æ zwiêkszenia od-
powiedzi immunologicznej przy po-



FARMACJA W EUROPIE I NA �WIECIE

– 20 –

Med-ERRS jest niezale¿nym
przedsiêbiorstwem nie powi¹zanym
z agencj¹ rz¹dow¹, ani z przemys³em
farmaceutycznym. Jest to organiza-
cja ekspercka w dziedzinie bezpie-
czeñstwa medycznego z ponad trzy-
dziestopiêcioletnim do�wiadczeniem.
W ci¹gu ostatnich jedenastu lat
Med-ERRS wspó³pracowa³o z po-
nad stu przedsiêbiorstwami z bran¿y
farmaceutycznej i opieki zdrowotnej.
W przybli¿eniu jedna czwarta zaak-
ceptowanych nazw handlowych le-
ków zosta³a przetestowana pod
wzglêdem bezpieczeñstwa przez
Med-ERRS. Med-ERRS jest cz³on-
kiem Institute for Safe Medication
Practices (ISMP), która to organi-
zacja oparta jest na szeroko pojmo-
wanym bezpieczeñstwie. ISMP zo-
sta³ za³o¿ony w Stanach Zjednoczo-
nych ponad jedena�cie lat temu. Re-
lacje z ISMP pozwalaj¹ Med-ERRS
uzyskaæ dostêp do raportów z b³ê-
dów medycznych, przekazywanych
przez ró¿ne agencje raportuj¹ce, jak
równie¿ rozumieæ i uczyæ siê o przy-
czynach b³êdów z tych raportów.
Wiedza zdobyta w ten sposób jest
wykorzystywana w ca³ym �cyklu
¿yciowym� produktu leczniczego do
zaoferowania ró¿nych us³ug, które

wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo tego
produktu.

 Misj¹, a zarazem wizj¹ ISMP
jest eliminowanie szkody pacjenta,
pochodz¹cej od mo¿liwego do unik-
niêcia szkodliwego wydarzenia zwi¹-
zanego z lekiem. Dotyczy to przede
wszystkim wykorzystywania b³êdów
w edukacji, zachêcania do dobro-
wolnego raportowania oraz pomo-
cy w zapobieganiu b³êdom medycz-
nym dziêki produktywnej wspó³pracy
z agencjami rz¹dowymi, organizacja-
mi zawodowymi, farmaceutami, le-
karzami, instytucjami opieki zdrowot-
nej, przemys³em farmaceutycznym
i konsumentami leku. Adekwatnym
przyk³adem jest Program Raporto-
wania B³êdów Medycznych, prowa-
dzony przez United States Pharma-
copeia przy wspó³pracy z ISMP,
w którym anonimowo zg³oszono 180
023 b³êdów medycznych.

Filozofia ISMP, a jednocze-
�nie Med-ERRS zawiera siê w trzech
s³owach: �SYSTEMY, NIE LU-
DZIE�. B³êdy medyczne s¹ raczej
�w³asno�ci¹� systemu jako ca³o�ci,
ni¿ wynikiem dzia³añ lub zaniedbañ
osób w systemie. Poprawa wymaga
wiêc zmian w systemie, a nie zmie-
niania ludzi. Nieskutecznym podej-

�ciem do zapobiegania b³êdom jest
nacisk na osobist¹ odpowiedzialno�æ
i autonomiê czynu, co wy³¹cznie
sprzyja utrzymywaniu siê b³êdów.
Efektywne podej�cie do zapobiega-
nia b³êdom wymaga:
1) Niekarz¹cego, przychylnego �ro-

dowiska
2) Nacisku na ca³o�æ systemu, a nie

na poszczególne osoby
3) Akcentowania wieloczynnikowej

natury b³êdów
4) Za³o¿enia, ¿e b³êdy bêd¹ siê po-

jawiaæ
B³êdem medycznym jest

ka¿de zdarzenie, któremu mo¿na za-
pobiec, a które mo¿e spowodowaæ
lub doprowadziæ do niew³a�ciwego
zastosowania leku lub szkody pa-
cjenta w czasie, gdy lek jest pod kon-
trol¹ pracownika opieki zdrowotnej
lub pacjenta. Zdarzenia, o których
mowa mog¹ siê odnosiæ do praktyki
zawodowej, produktów leczniczych,
procedur i systemów, z w³¹czeniem
przepisywania leku, komunikacji
podczas ordynowania leku, etykie-
towania, pakowania i nazewnictwa
produktu leczniczego, a tak¿e wy-
twarzania, wydawania, podawania
leku pacjentowi oraz edukacji, mo-
nitorowania i zastosowania leku. [1]

�Medication errors� �
konferencja miêdzynarodowa

po�wiêcona bezpieczeñstwu medycznemu
W dniu 4 listopada 2008 roku odby³a siê w Lublanie miêdzynarodowa konferencja pt. �Medication errors�,

zorganizowana przez Sekcjê Farmaceutów Szpitalnych S³oweñskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W konfe-
rencji uczestniczyli liczni farmaceuci s³oweñscy, a tak¿e przedstawiciele Wêgier, Macedonii i Polski. Nasz kraj
reprezentowali mgr farm. Anna Zaj¹czkowska-Dutkiewicz - korespondent krajowy EAHP, w zastêpstwie mgr
farm. Janiny Paw³owskiej - Koordynatora Departamentu Farmacji Szpitalnej NIA oraz cz³onek Departamentu -
mgr farm. Aleksander ̄ urek. Najciekawsz¹ czê�ci¹ konferencji by³a prezentacja dr farm. Susan M. Proulx, Prezy-
dent Med-ERRS z Filadelfii w Pensylwanii - USA, na podstawie której sporz¹dzono ten artyku³.
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Rzeczywisty b³¹d medyczny
dotyczy daj¹cego siê zidentyfikowaæ
pacjenta, któremu lek zosta³ podany
lub nie. A tak¿e sytuacji gdy lek zo-
sta³ podany pacjentowi i podejrzany
jest o spowodowanie ciê¿kiej
w skutkach reakcji polekowej, l¿ej-
szej w skutkach reakcji polekowej lub
gdy reakcja polekowa nie wyst¹pi³a.

Potencjalny b³¹d medyczny
nie dotyczy pacjenta, ale raczej na-
kre�la informacje lub zarzuty doty-
cz¹ce nazwy leku, etykietowania
i podobieñstw w wygl¹dzie opako-
wañ.

W tym miejscu
warto umie�ciæ kilka
innych definicji zda-
rzeñ o charakterze me-
dycznym, które czêsto
s¹ stosowane zamien-
nie, ale nie oznaczaj¹
tego samego:

Niepo¿¹dane
dzia³anie leku (Ad-
verse Drug Reac-
tion) to ka¿de nieko-
rzystne i niezamierzo-
ne dzia³anie produktu
leczniczego wystêpu-
j¹ce podczas stoso-
wania dawek zaleca-
nych u ludzi lub zwierz¹t w leczeniu
chorób, w celach profilaktycznych,
diagnostycznych lub modyfikacji
funkcji fizjologicznych.

Niespodziewane niepo¿¹da-
ne dzia³anie produktu leczniczego
dopuszczonego do obrotu to niepo-
¿¹dana reakcja niewymieniona w cha-
rakterystyce produktu leczniczego.

Ciê¿kie niepo¿¹dane dzia-
³anie produktu leczniczego to ta-
kie dzia³anie niepo¿¹dane, które bez
wzglêdu na zastosowan¹ dawkê pro-
duktu leczniczego powoduje: zgon
pacjenta, zagro¿enie ¿ycia, koniecz-
no�æ hospitalizacji lub jej przed³u¿e-
nie, trwa³y lub znaczny uszczerbek na

zdrowiu lub wadê wrodzon¹.
Zdarzenie niepo¿¹dane (Ad-

verse Event) to dowolne nieko-
rzystne zdarzenie o charakterze me-
dycznym niezale¿nie od tego czy jest
wynikiem stosowania leku.

Incydent medyczny (dotyczy
wyrobów medycznych):
* uszkodzenie lub pogorszenie siê

parametrów lub dzia³ania wyro-
bów medycznych wprowadzo-
nych do obrotu lub do u¿ywania,
które doprowadzi³y lub mog³y do-
prowadziæ do powa¿nego pogor-

szenia zdrowia lub �mierci pacjen-
ta lub u¿ytkownika,

* niezgodno�ci w oznakowaniu lub
instrukcji u¿ywania, które dopro-
wadzi³y lub mog³y doprowadziæ
do powa¿nego pogorszenia zdro-
wia lub �mierci pacjenta lub u¿yt-
kownika,

* powtarzaj¹ce siê usterki i awarie,
dotycz¹ce niezgodno�ci, o któ-
rych mowa powy¿ej, powoduj¹-
ce wycofanie z obrotu wyrobów
medycznych tego samego typu.

Brak podstawowych informa-
cji dla pacjenta na poszczególnych
etapach opieki zdrowotnej (przepi-

sywanie, przyjêcie recepty/zlecenia,
przygotowanie leku, wydawanie,
podawanie i monitoring)znacznie
zwiêksza ryzyko wyst¹pienia b³êdu.
I tak a¿ 18% powa¿nych w skut-
kach, niekorzystnych lekowych zda-
rzeñ ma swoje �ród³o w niedosta-
tecznej informacji przekazywanej
przez lekarza pacjentowi.1 Dwa sce-
nariusze s¹ czêsto widywane w prak-
tyce:
1) Informacja nie jest dostêpna
2) Informacja jest dostêpna, ale nie

sprawdzana lub nie przekazywa-
na przez lekarza.

Dalsze ba-
dania nad infor-
macj¹ o leku wy-
kaza³y, ¿e 35%
wszystkich nieko-
rzystnych zdarzeñ
lekowych, którym
mo¿na zapobiec
bezpo�rednio wy-
wodzi siê z niedo-
statecznej informa-
cji o leku. [2]

W³a�c iwa
komunikacja w in-
formacji o leku jest
spraw¹ prioryte-
tow¹. Dlatego te¿

powinno siê przede wszystkim iden-
tyfikowaæ i wykluczaæ bariery, które
prowadz¹ do braku efektywno�ci
komunikacji, a s¹ nimi:
* Zlecenia/polecenia werbalne
* Niejednoznaczne zlecenia/polecenia
* Nieczytelne pismo odrêczne
* Niebezpieczne skróty
* Problemy zwi¹zane z faksowaniem

Zlecenia/polecenia werbalne
s¹ z natury problematyczne. Najistot-
niejszymi �ród³ami problemów mog¹
okazaæ siê: ró¿norodno�æ akcentów
i dialektów, ha³asy w tle, przerwy,
wtr¹cenia i zak³ócenia, ulotno�æ pa-
miêci oraz nieznajomo�æ terminolo-
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NIEBEZPIECZNY 
SKRÓT 

POTENCJALNY PROBLEM 
PROPONOWANE 
ROZWI¥ZANIE 

U (unit) 
Mo¿liwo�æ pomy³ki z liczbami 0 

(zero), 4 (cztery) 
Pisaæ �unit� 

IU (International Unit) 
Mylony z IV (intavenous), liczb¹ 10 

(dziesiêæ) 
Pisaæ �International Unit� 

MS 

 

MSO4  i MgSO4 

Mo¿e oznaczaæ siarczan morfiny lub 

siarczan magnezu 

Mylone jeden z drugim 

Pisaæ �siarczan morfiny�, 

�siarczan magnezu� 

µg Mo¿liwo�æ pomy³ki z mg (miligramy) Pisaæ �mcg� lub �mikrogramy� 

 

gii i leków. W zwi¹zku z powy¿szym
zaleca siê:
* Zapisywanie zleceñ/poleceñ wer-

balnych
* Niestosowanie zleceñ/poleceñ

werbalnych dla ordynacji w che-
mioterapii

* Niestosowanie zleceñ/poleceñ
werbalnych w przypadku dzieci

Od 45 do 50% medycznych
b³êdów raportowanych do prowa-
dzonego przez ISMP Programu Ra-
portowania B³êdów Medycznych
odnosi siê do problemów z etykie-
towaniem i pakowaniem produktu
leczniczego oraz do kwestii nomen-
klatury. Wobec powy¿szego sposób
trzykrotnego, uwa¿nego sprawdza-
nia etykiet: podczas nabywania pro-
duktu, przygotowania go i wydawa-
nia wydaje siê bardzo wa¿nym ele-
mentem bezpieczeñstwa farmakote-
rapii.

Ogromnie wa¿nym proble-
mem s¹ nazwy leków podobnie wy-
gl¹daj¹ce oraz podobnie brzmi¹ce.
A oto przyk³ady:
chloropromazyna - chlorpropramid

Celexa - Celebrex - Cerebyx
Serzone - Seroquel
Celexa - Zyprexa

morphine - hydromorphone
Navane - Norvasc

Xanax - Zantac
Jak równie¿ nazwy podobnie

brzmi¹ce w mowie:

Evista/Avinza
Vytorin/Vicodin

flutamide/thalidomide
colazal/clozaril

omeprazole/fomepizole

W USA pojawi³o siê wiele b³ê-
dów medycznych zwi¹zanych z po-
my³kami pomiêdzy dwoma lekami:
AMICAR i OMACOR. Nazwy po-
dobnie wygl¹daj¹ i podobnie brzmi¹.
W 2007 roku FDA za¿¹da³o od fir-
my produkuj¹cej OMACOR zmia-
ny nazwy. Obecnie lek wystêpuje
pod nazw¹ LOVAZA. Poza USA
wci¹¿ funkcjonuje jako OMACOR.
Podobna sytuacja mia³a miejsce
w przypadku dwóch innych leków -
LOSEC (omeprazol) i LASIX (fu-
rosemid). Wobec licznie wystêpuj¹-
cych b³êdów nazwa handlowa pre-
paratu LOSEC zosta³a w USA
zmieniona na PRILOSEC. W pozo-
sta³ych krajach wci¹¿ funkcjonuje
nazwa LOSEC.

Szalenie istotnym problemem
generuj¹cym b³êdy medyczne s¹ ró¿-
ne substancje lecznicze wystêpuj¹ce
pod t¹ sam¹ nazw¹ handlow¹. Oto
przyk³ad: Pacjent stosuj¹cy DILA-

COR, którym w USA jest diltia-
zem, podró¿uj¹cy wraz z recept¹ na
ten lek do Serbii, otrzyma w tym kra-
ju DILACOR czyli digoxin!!! Po-
zosta³ymi przyk³adami s¹:
FLOMAX = tamsulosin (USA),
morniflumate (W³ochy)
NORPRAMIN = desipramine
(USA), omeprazole (Hiszpania)
SOMINEX = diphenhydramine
(USA), promethazine (Wielka Bry-
tania)

Mo¿e siê wydawaæ, ¿e niektó-
re spo�ród opisanych tu problemów
s¹ trywialne, ale warto równocze�nie
pamiêtaæ, ¿e wska�nik sukcesu
99,9% oznaczaj¹cy zaledwie 0,1%
ryzyka wyst¹pienia b³êdu bêdzie
owocowa³ nastêpuj¹cymi zdarzenia-
mi. Codziennie dwana�cioro nowo-
rodków zostanie wydanych nie swo-
im rodzicom, co trzeci dzieñ dojdzie
do du¿ej katastrofy lotniczej, ka¿dej
godziny 16 000 wiadomo�ci zaginie
podczas mailowania, a 107 b³êdnych
procedur medycznych zostanie wy-
konanych codziennie.

mgr farm. Janina Paw³owska
mgr farm.

Anna Zaj¹czkowska-Dutkiewicz

1 Leape, et al. JAMA July 5, 1995

Szczególnie niebezpiecznymi skrótami, które w USA, w maju 2005 roku znalaz³y siê na oficjalnej li�cie �Do
Not Use� , a z którymi spotykamy siê tak¿e w Polsce s¹:
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Kongres zorganizowany zo-
sta³ przez Tureck¹ Izbê Aptekarsk¹.
Tematem przewodnim spotkania by³y
bie¿¹ce problemy farmacji tureckiej
� spó³dzielnie aptekarskie, edukacja
podyplomowa dla farmaceutów, pro-
blemy medycyny alternatywnej i
nowe trendy w leczeniu zwi¹zane ze
schorzeniami takimi jak schorzenia
alergiczne, choroby onkologiczne
czy chemioterapia. Istambulskie spo-
tkanie by³o okazj¹ nie tylko do zdo-
bycia wiedzy, ale przede wszystkim
do wymiany do�wiadczeñ pomiêdzy
farmaceutami. Tureccy aptekarze byli
otwarci na nowinki z zakresu rozwi¹-
zañ farmacji w Europie, dlatego za-
proszono zaproszeni zostali przedsta-
wiciele izb aptekarskich, m.in. Inger
Liese Eriksen � prezes Norweskiej
Izby Aptekarskiej, Eckart Bauer �
przedstawiciel ABDA, Brendan Hay-
es � przedstawiciel Irlandzkiej Izby
Aptekarskiej oraz Hanko Balanzs �
przedstawiciel Wêgierskiej Izby Ap-
tekarskiej, a tak¿e Jeffrey Atkinson
� prezes EAFP, John Chave � se-
kretarz generalny PGEU, dr. Harald
Orth � dyrektor Stowarzyszenia Ho-
meopatów Niemieckich, Jaqulin Su-
roas � Przewodnicz¹ca Europejskie-
go Stowarzyszenia Aptek Szpital-
nych, Aleksander ̄ urek � przedsta-
wiciel Polskiej Izby Aptekarskiej.

� Widzê, ¿e nie tylko w Pol-
sce, ale w ca³ej Europie borykamy
siê z tymi samymi problemami �
mówi Aleksander ̄ urek, prezes hur-
towni Salus International Sp. z o.o.,
który by³ go�ciem honorowym kon-

gresu na osobiste zaproszenie Mu-
stafa Gonen�a, prezesa Tureckiej
Farmacji Aptek Szpitalnych.

� Niestety zauwa¿a siê po-
garszaj¹c¹ tendencjê w prawo-
dawstwie aptekarskim w Europie.
System wolnorynkowy wymusza
na aptece dzia³anie w oparciu
o zasady rynkowe: zysk � udzia³
w rynku � obrót. Spó³ki gie³dowe,
które kieruj¹ siê tymi zasadami nie
stawiaj¹ na pierwszym miejscu
dobra pacjenta � dodaje prezes
¯urek.

15 listopada 2008 roku w ra-
mach kongresu zorganizowano pa-
nel dyskusyjny maj¹cy na celu zapo-
znanie wszystkich obecnych turec-
kich farmaceutów z nowymi trenda-
mi w farmacji w Turcji i w Unii Eu-
ropejskiej. Prelegentami panelu dys-
kusyjnego byli: Inger Liese Eriksen,
prezes Norweskiej Izby Aptekar-
skiej, Eckart Bauer, przedstawiciel
ABDA, Brendan Hayes, przedsta-
wiciel Irlandzkiej Izby Aptekarskiej,
Hanko Balanzs, przedstawiciel Wê-
gierskiej Izby Aptekarskiej, Jeffrey
Atkinson, prezes EAFP, John Cha-
ve, sekretarz generalny PGEU, Dr.
Harald Orth, dyrektor Stowarzysze-
nia Homeopatów Niemieckich.

� Zaskoczy³ mnie wysoki po-
ziom farmacji w Turcji oraz sys-
tem aptek otwartych, jaki panuje
w tym kraju, a mianowicie w Tur-
cji aptekê posiadaæ mo¿e tylko far-
maceuta � stwierdza Aleksander
¯urek. Tematy poruszane podczas
panelu dotyczy³y g³ównie praktycz-

nych spraw zwi¹zanych z zawodem
farmaceuty. Du¿¹ polemikê wzbudzi-
³o pytanie dotycz¹ce skutecznej me-
tody na przeciwdzia³anie sieciom ap-
tek. Odpowiedzi na zadane pytanie
udzieli³a Inger Liese Eriksen, która
takiego gwa³townego sieciowania
aptek do�wiadczy³a w Norwegii
w 2002 roku, po wprowadzeniu
przez parlament norweski prawa do
posiadania aptek nie tylko przez far-
maceutów, ale przez ka¿dego nor-
weskiego obywatela i podmioty go-
spodarcze. Uzna³a, ¿e obron¹ na to
jest przede wszystkim wysoki po-
ziom obs³ugi pacjentów, jak równie¿
budowanie samemu aptekarskich
sieci. To s¹ dwie jedyne metody, któ-
re pozwol¹ indywidualnemu apteka-
rzowi staæ siê bardziej konkurencyj-
nym w stosunku do sieci aptek.
W Norwegii do 2002 roku istnia³o
550 aptek. Po wprowadzeniu prze-
pisów w 2002 roku w ci¹gu dwóch
lat zosta³o zaledwie 100 aptek nie na-
le¿¹cych do sieci. Ponadto, zmiana
ta w przepisach nie spowodowa³a
obni¿ki cen leków, pogorszy³a siê
jako�æ us³ug, a przede wszystkim sie-
ci aptek zosta³y zlikwidowane
w ma³ych miejscowo�ciach g³ównie
poza krêgiem polarnym powoduj¹c,
¿e dla niektórych droga do apteki
wyd³u¿a siê z 5 km do 20 km.

Podczas panelu dyskusyjnego
Brendan Hayes zaj¹³ siê przedstawie-
niem sytuacji farmacji w Europie.
Wg Hayes�a Europa jest podzielona
na kraje, w których panuje restryk-
cyjny system oraz na kraje liberalne.

Kongres farmaceutyczny w Istambule

Mamy podobne problemy i dlatego powinni�my wymieniaæ siê do�wiadczeniem oraz wzajemnie informowaæ
siê o nowych trendach w farmacji w Europie � mówili uczestnicy Tureckiego Kongresu Farmaceutycznego, który
trwa³ od 13 do 16 listopada 2008 roku w Istambule.
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Prawie 60% pañstw to kraje, w któ-
rych na³o¿ony jest szereg restrykcji
zwi¹zanych z odleg³o�ci¹ jednej ap-
teki do drugiej, ilo�ci¹ mieszkañców
przypadaj¹cych na jedn¹ aptekê oraz
w tych krajach jedynie aptekarze
mog¹ sprzedawaæ leki i posiadaæ
apteki. Do tych pañstw nale¿¹: Por-
tugalia, Hiszpania, Francja, Niemcy,
Austria, W³ochy, £otwa, Finlandia,
Belgia.

Polska nale-
¿y do krajów o li-
beralnym podej�ciu
i by³a cytowana
jako przyk³ad pañ-
stwa, w którym nie
ma ¿adnych zasad
na rynku farmaceu-
tycznym. Jedyna
istniej¹ca restryk-
cja w polskim pra-
wie mówi¹ca, ¿e
wolno posiadaæ je-
den procent utwo-
rzonych sieci jest
omijana przez du¿e
firmy sieciowe.
W ca³ej Europie
tylko w trzech pañstwach istnieje ry-
nek farmaceutyczny, który nie ma
ograniczeñ: w Polsce, Czechach i na
S³owacji. W tych pañstwach ka¿dy
mo¿e prowadziæ aptekê, w ka¿dym
miejscu, nie ma okre�lonych minimal-
nych odleg³o�ci jednej apteki do dru-
giej, nie ma okre�lonej minimalnej ilo-
�ci przypadaj¹cych mieszkañców na
jedn¹ aptekê. Podkre�lano tak¿e, ¿e
Polska jest najbardziej liberalnym
krajem w ca³ej UE je�li chodzi o re-
klamê leków. Reklama jest wszech-
obecna, wszechmo¿liwa i nieetycz-
na. Natomiast w wiêkszo�ci krajów
unijnych jest ona zabroniona, w du-
¿ym stopniu ograniczona, lub te¿ spo-
soby reklamy s¹ �ci�le okre�lone.
Ponadto, zwrócono uwagê na fakt,
¿e w ¿adnym kraju europejskim nie

ma tak du¿ej liberalizacji w dostêp-
no�ci leków poza aptekami w tej ilo-
�ci jaka jest w Polsce. W Polsce leki
mo¿na kupiæ prawie wszêdzie � na
stacji benzynowej, w supermarkecie,
w kioskach, w sklepie zielarskim,
sklepie spo¿ywczym. Nasz kraj zo-
sta³ przedstawiony jako pañstwo,
w którym nie tylko wystêpuje dziki
rozwój wolnorynkowy w dystrybu-
cji leków, ale tak¿e jako kraj, który

jest przyk³adem znacznego nadu¿y-
wania leków przez pacjenta. Pod
tym wzglêdem Polska jest liderem
w sprzeda¿y leków w Europie.

Podczas panelu dyskusyjnego
przedstawiano tak¿e pozytywne
wzorce, jakim niew¹tpliwie jest Ir-
landia, w której du¿y nacisk jest k³a-
dziony na podnoszenie standardów
bezpieczeñstwa pacjentów, zw³asz-
cza, je�li chodzi o za¿ywanie leków.
W Irlandii czy Norwegii prowadzi siê
szeroko zakrojon¹ akcjê opieki far-
maceutycznej przez indywidualnych
farmaceutów i w³a�cicieli aptek po-
legaj¹c¹ na zbieraniu informacji
o pacjencie � co za¿ywa, czy wy-
st¹pi³a interakcja. Zdaniem przedsta-
wicieli tych krajów jest to jedyna
metoda, aby przeciwdzia³aæ z³ym

praktykom. Hayes podkre�li³, ¿e
2009 rok jest decyduj¹cym rokiem
dla farmacji w UE. Chodzi tutaj
o spór Niemiec z Komisj¹ Europej-
sk¹ tocz¹cy siê przed Trybuna³em
Sprawiedliwo�ci w Luksemburgu,
a dotycz¹cy kwestii, kto mo¿e po-
siadaæ aptekê � czy tylko farmaceu-
ta, czy tak¿e osoba nie bêd¹ca ap-
tekarzem oraz czy lek jest normal-
nym produktem, który podlega pra-

wom wolnego rynku
czy jednak jest to to-
war maj¹cy ogromn¹
warto�æ dla zdrowia
i ¿ycia pacjenta i na-
le¿y go traktowaæ in-
nymi kategoriami.
Sprawa ta toczy siê
ju¿ od dwóch lat
przed Trybuna³em
Sprawiedliwo�ci
w Luksemburgu.
W takich kwestiach
Trybuna³ przed wyda-
niem wyroku wysy³a
zapytanie do wszyst-
kich pañstw UE
o wyra¿enie opinii na

temat rozwa¿anego problemu.
13 Sêdziów Trybuna³u przed wyda-
niem opinii m.in. wysy³a zapytanie do
wszystkich 27 pañstw o ich stano-
wisko dotycz¹ce sprawy posiadania
apteki tylko przez farmaceutê lub
przez ka¿dego. Na 27 pañstw tylko
Polska zajê³a zarówno pisemne, jak
i ustne stanowisko przed Trybuna-
³em. Nasz kraj popar³ powstawanie
sieci aptek oraz posiadanie aptek nie
tylko przez farmaceutów. Drugim
pañstwem, które zajê³o stanowisko
w tej sprawie by³a Holandia, aczkol-
wiek by³a to tylko wypowiedz ustna
przedstawiciela kraju, a nie pisemne
o�wiadczenie, tak jak to mia³o miej-
sce w przypadku Polski.

Aleksandra Puzyno

Salus International
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Pacjenci zaniepokojeni donie-
sieniami medialnymi o niebezpieczeñ-
stwie stosowania sfa³szowanych le-
ków, bardzo czêsto zwracaj¹ siê do
aptekarzy z pytaniami jak unikn¹æ
tego zagro¿enia. Pojawiaj¹ siê rów-
nie¿ pytania, czy podrobione leki
mog¹ trafiaæ do aptek. W zwi¹zku
z tym, w interesie aptekarzy le¿y
udzielanie fachowych i rzeczowych
informacji o tym problemie, ze wska-
zaniem potencjalnych �róde³ sfa³szo-
wanych produktów leczniczych.
W efekcie uspokoi to pacjentów
i przekona, ¿e apteka jest jedynym
�ród³em bezpiecznych, spe³niaj¹cych
normy jako�ciowe leków. Podobne
dzia³ania podejmuje Ministerstwo
Zdrowia, G³ówny Inspektorat Far-
maceutyczny, Izby Aptekarskie,
a nawet oddzia³y Izby Celnej poprzez
umieszczanie na stronach interneto-
wych informacji oraz porad dla pa-
cjentów. Z problemem fa³szowania
leków walczy równie¿ Unia Europej-
ska oraz �wiatowa Organizacja
Zdrowia, która powo³a³a nawet spe-
cjalny zespó³ ds. walki z tym proce-
derem � IMPACT (International
Medical Products Anti-Counterfe-
iting Taskforce). IMPACT, dzia³aj¹-
cy od 2006 roku, ma za zadanie pro-
mowaæ miêdzynarodow¹ wspó³pra-
cê w celu poszukiwania rozwi¹zañ
globalnych, w walce z problemem,
jakim jest fa³szowanie leków, jak
równie¿ podejmowaæ dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do podniesienia �wiadomo-
�ci pacjentów w zakresie niebezpie-

czeñstw, jakie stwarzaj¹ podrabiane
leki.

WHO prowadzi równie¿, od
2005 roku, serwis RAS (Rapid Alert
System) � pierwszy, internetowy sys-
tem �ledzenia przypadków fa³szowa-
nia leków. System komunikacyjny
RAS gromadzi i analizuje informacje
oraz przekazuje je do w³a�ciwych or-
ganów administracyjnych i kontrol-
nych. Na stronie internetowej syste-
mu RAS mo¿na z³o¿yæ doniesienie
o sfa³szowaniu b¹d� podejrzeniu sfa³-
szowania leku. Doniesienie takie, za-
wieraj¹ce podstawowe informacje,
mo¿e z³o¿yæ praktycznie ka¿dy, kto
napotka³ sfa³szowany produkt lecz-
niczy, za� osoby zwi¹zane zawodo-
wo z przemys³em farmaceutycznym,
obrotem lekami oraz lekarze mog¹
podaæ dok³adniejsze informacje, któ-
re pomog¹ w analizie zg³oszonego
przypadku oraz podjêciu dalszych
dzia³añ.

Problem fa³szowania leków
dotyka nie tylko krajów rozwijaj¹-
cych siê, lecz równie¿ rozwiniêtych,
przy czym jego nasilenie i skala zale-
¿y od obowi¹zuj¹cych uregulowañ
prawnych oraz od stopnia nadzoru
nad wytwarzaniem, importem, dys-
trybucj¹ i zaopatrzeniem w leki w po-
szczególnych krajach. Czynnikami
szczególnie sprzyjaj¹cymi fa³szowa-
niu s¹: brak przepisów reguluj¹cych
postêpowanie w przypadku sfa³szo-
wania leku, lub ich niedopracowa-
nie, niskie sankcje karne, s³aby sys-
tem administracyjny i kontrolny, braki

w zaopatrzeniu oraz wysokie ceny
leków, niedostateczna kontrola nad
eksportem i importem leków, a tak-
¿e korupcja. Wspó³praca miêdzyna-
rodowa oraz rozwi¹zania na skalê
globaln¹ w tym przypadku s¹ nie-
zbêdne. Jak bowiem pokaza³o do-
�wiadczenie, poszczególne pañstwa,
w odosobnieniu nie s¹ w stanie sku-
tecznie walczyæ z podrabianymi pro-
duktami leczniczymi, choæ w intere-
sie ka¿dego pañstwa le¿y stworze-
nie w³asnej strategii walki z tym pro-
blemem oraz odpowiednich uregu-
lowañ prawnych dostosowanych do
indywidualnych warunków w nim pa-
nuj¹cych. W Polsce za wprowadza-
nie do obrotu produktów leczniczych
bez pozwolenia grozi kara pozbawie-
nia wolno�ci do lat 2 � zgodnie z art.
124 Prawa Farmaceutycznego.

¯eby zrozumieæ jak ogromnym
zagro¿eniem dla pacjentów s¹ pod-
robione leki nale¿y przede wszyst-
kim wyja�niæ, czym jest podrobiony
produkt leczniczy. Wed³ug WHO jest
to lek umy�lnie i oszukañczo ozna-
czony jako oryginalny. Produkt far-
maceutyczny jest uznany za podro-
biony, je¿eli posiada któr¹� z wymie-
nionych cech:
* Fa³szywe opakowanie i prawi-

d³ow¹ ilo�æ w³a�ciwej substancji
leczniczej.

* Fa³szywe opakowanie i niew³a-
�ciw¹ substancjê lecznicz¹.

* Fa³szywe opakowanie i brak sub-
stancji leczniczej (zawiera sub-
stancje obojêtne).

Prawdziwe leki tylko z apteki
Z podrobionymi produktami mamy do czynienia na co dzieñ. Polskie bazary pe³ne s¹ tanich, chiñskich pod-

róbek markowych produktów odzie¿owych, kosmetyków, papierosów, telefonów i ró¿nego sprzêtu elektroniczne-
go. Dlatego te¿ obecno�æ podrobionych leków na bazarach stanowi dla potencjalnych nabywców naturaln¹ kolej
rzeczy, i o ile podrobiony podkoszulek lub buty nie stanowi¹ dla konsumenta bezpo�redniego zagro¿enia, to za¿ycie
sfa³szowanego leku mo¿e zakoñczyæ siê tragicznie.
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* Fa³szywe opakowanie i nieprawi-
d³ow¹ ilo�æ w³a�ciwej substancji
leczniczej.

* Oryginalne opakowanie i niew³a-
�ciw¹ substancjê lecznicz¹.

* Oryginalne opakowanie i brak sub-
stancji leczniczej (zawiera sub-
stancje obojêtne) w wyniku ce-
lowego dzia³ania.

* Oryginalne opakowanie i niepra-
wid³ow¹ ilo�æ w³a�ciwej substan-
cji leczniczej w wyniku celowego
dzia³ania.

Ka¿dy z opisanych przypad-
ków stanowiæ mo¿e zagro¿enie dla
pacjenta, za�
jego wpro-
wadzanie, na-
wet je�li za-
wiera prawi-
d³ow¹ ilo�æ
w ³ a � c i w e j
s u b s t a n c j i
leczniczej jest
p r z e s t ê p -
stwem. Je¿eli
produkt lecz-
niczy zawiera
oryginalne
opakowanie i nieprawid³ow¹ ilo�æ
w³a�ciwej substancji leczniczej, lecz
ta sytuacja nie by³a wynikiem umy�l-
nego dzia³ania, to mówimy o produk-
cie leczniczym nieodpowiadaj¹cym
normom jako�ciowym, nie za� o pro-
dukcie sfa³szowanym. Jak ³atwo za-
uwa¿yæ, prawdziwy lek musi cha-
rakteryzowaæ siê oryginalnym opa-
kowaniem i prawid³ow¹ ilo�æ w³a�ci-
wej substancji leczniczej. Zagro¿e-
nie podrobionymi lekami wynika nie
tylko z mo¿liwo�ci za¿ycia niew³a�ci-
wej substancji lub nieprawid³owej ilo-
�ci leku, lecz równie¿ z ryzyka ska-
¿enia tego leku zanieczyszczeniami
lub pó³produktami u¿ywanymi w syn-
tezie substancji aktywnej oraz w¹t-
pliwej czysto�ci mikrobiologicznej
tych preparatów.

W 2006 roku Policja na tere-
nie Warszawy i Torunia zabezpieczy-
³a 18 tabletek (4.5 opakowania)
oznaczonych jako Levitra 50 mg,
które by³y oferowane do sprzeda¿y
m. in. w ramach jednego z portali
aukcyjnych. Zabezpieczony materia³
zosta³ przekazany firmie Bayer i zba-
dany przy wspó³pracy z Akademi¹
Medyczn¹ w Gdañsku. W wyniku
analizy stwierdzono, ¿e badane ta-
bletki, opisane jako �Levitra� nie za-
wiera³y wardenafilu (substancja
czynna preparatu Levitra), lecz �la-
dowe ilo�ci sildenafilu (substancja

czynna preparatu Viagra). Przyk³ad
ten pokazuje, jak bardzo sk³ad fa³-
szowanych preparatów mo¿e ró¿niæ
siê od deklarowanego na opakowa-
niu.

Problem fa³szowania dotyka
leków z prawie wszystkich grup te-
rapeutycznych, jednak¿e najczê�ciej
fa³szowane s¹ preparaty zwiêksza-
j¹ce potencjê, sterydy, leki przeciw-
bólowe, hormony (g³ównie leki an-
tykoncepcyjne), antydepresanty oraz
leki przeciwalergiczne. Charaktery-
styczna równie¿ jest zale¿no�æ ro-
dzaju fa³szowanych leków od stop-
nia zamo¿no�ci mieszkañców.
W krajach rozwijaj¹cych siê fa³szo-
wane s¹ g³ównie leki tañsze, za�
w krajach rozwiniêtych leki specja-
listyczne, o zdecydowanie wiêkszej

warto�ci. Wed³ug szacunków WHO
i Unii Europejskiej ponad 10% le-
ków obecnych na rynku globalnym
to podróbki, przy czym 60% z nich
trafia do krajów rozwijaj¹cych siê,
w których oko³o 25% produktów
leczniczych jest sfa³szowanych lub nie
spe³nia norm jako�ciowych. O skali
problemu mo¿e �wiadczyæ wypo-
wied� Ronalda Noble - sekretarza
generalnego Interpolu. Na konferen-
cji dotycz¹cej tego problemu stwier-
dzi³ on, ¿e podrabiane leki s¹ bar-
dziej zabójcze ni¿ terroryzm, ponie-
wa¿ w ci¹gu czterdziestu lat terrory-

�ci zamordo-
wali 65 tys. lu-
dzi, za� podra-
biane leki by³y
p r z y c z y n ¹
�mierci 200
tys. ludzi
w Chinach,
w ci¹gu tylko
jednego roku.
To w³a�nie
z Chin oraz in-
nych krajów
azjatyckich na

�wiatowy rynek trafia najwiêcej pod-
rabianych leków.

Jednym z najwiêkszych
�róde³ podrobionych leków s¹ ró¿-
nego rodzaju witryny internetowe,
czêsto prowadzone w formie skle-
pów na zagranicznych serwerach in-
ternetowych, które oferuj¹ szerok¹
gamê preparatów farmaceutycznych
z grupy OTC a nawet Rx.

Najnowsze przypadki ujaw-
niania podrobionych produktów
leczniczych pokazuj¹, ¿e proceder
ten ci¹gle siê rozwija, techniki pod-
rabiania s¹ coraz bardziej wyszuka-
ne, za� gotowy produkt do z³udze-
nia przypomina oryginalny, a meto-
dy zabezpieczania leków, nawet tak
zaawansowane jak nietypowe opa-
kowania oraz specjalne hologramy
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