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Liczba zachorowañ na bore-
liozê, od kilku lat, systematycznie
ro�nie. Wed³ug danych Pañstwowe-
go Zak³adu Higieny, w okresie od
2001 - 2005, corocznie, u 3575
osób diagnozowano boreliozê (me-
diana 2001-2005), w 2006 roku
liczba ta wzros³a do 6694, podczas
gdy w 2007 wynios³a a¿ 7735 po-
twierdzonych przypadków. Pomimo
znacznych nak³adów finansowych i
szeroko zakrojonych badañ, nie uda-
³o siê do tej pory stworzyæ skutecz-
nej szczepionki zapobiegaj¹cej roz-
wojowi boreliozy.

Rezerwuarem wirusa s¹ pta-
ki, myszy, zwierzyna p³owa oraz jasz-
czurki. Prawdopodobieñstwo zaka-
¿enia Borrelia burgdorferi jest uza-
le¿nione od wielu czynników. G³ów-
nym czynnikiem jest oczywi�cie roz-
powszechnienie samej bakterii w
populacji kleszczy na danym terenie
- im wiêkszy odsetek zainfekowa-
nych kleszczy, tym wiêksze prawdo-
podobieñstwo przeniesienia patoge-
nu na cz³owieka. Kolejnym wa¿nym
czynnikiem jest czas paso¿ytowania
na cz³owieku. Przyjmuje siê, ¿e po
up³ywie 36-48 h od momentu uk¹-
szenia ryzyko transmisji Borrelia
burgdorferi znacz¹co wzrasta. Na
szczê�cie, wiêkszo�æ kleszczy jest
zauwa¿ana i usuwana zanim dojdzie
do zaka¿enia. Nie bez wp³ywu na
ryzyko zachorowania na boreliozê

pozostaje równie¿ nara¿enie zawo-
dowe na kontakt z kleszczami oraz
kontakt ze zwierzêtami domowymi,
które mog¹ przenosiæ kleszcze w bli-
skie otoczenie ludzi.

W ¿yciu osobniczym kleszcz
przechodzi trzy stadia rozwojowe -
postaæ larwy, nimfy (postaæ po�red-

nia) i doros³ego osobnika (imago),
przy czym ka¿da z tych postaci mo¿e
byæ nosicielem chorobotwórczych

czynników i �ród³em zaka¿enia. Naj-
niebezpieczniejsz¹ jednak¿e, ze
wzglêdu na sw¹ agresywno�æ, form¹
kleszcza s¹ nimfy, dlatego te¿ okres
ich najwiêkszej aktywno�ci - od
czerwca do sierpnia, jest równocze-
�nie okresem najwiêkszego nara¿e-
nia na infekcjê borelioz¹.

W przebiegu boreliozy wyró¿-
nia siê trzy podstawowe etapy: bo-
reliozê wczesn¹ (stadium zaka¿enia
ograniczonego i zaka¿enia rozsiane-
go) oraz pó�n¹ (stadium zaka¿enia
przewlek³ego). Je¿eli dosz³o do
transmisji patogenów do organizmu
drobnoustroje wêdruj¹ w powierzch-
niowych warstwach skóry wywo³u-

j¹c tzw. rumieñ wêdruj¹cy (okres
wylêgania), który jest cech¹ diagno-
styczn¹ wskazuj¹c¹ na zaka¿enie,

Borelioza � choroba z Lyme

Borelioza (syn. krêtkowica kleszczowa; Borelioza z Lyme; choroba z Lyme; ang. Lyme borreliosis, Lyme
disease, LB, LD) jest przewlek³¹, odzwierzêc¹, wielonarz¹dow¹ infekcj¹ wywo³ywan¹ przez krêtki Borrelia burg-
dorferi (sensu stricte), Borrelia garinii i Borrelia afzelii, nale¿¹ce do rodziny Spirochaetaceae, okre�lane wspólnie
jako Borrelia burgdoferi sensu lato, przenoszon¹ na cz³owieka przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Zaka¿eniu krêtkami
boreliozy towarzyszyæ mog¹ koinfekcje innymi przenoszonymi przez kleszcze patogenami, w tym Babesia microti,
Anaplasma phagocytophilum, mykoplazmy czy wirusem kleszczowego zapalenia opon mózgowych.
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jednak¿e jest on obserwowany je-
dynie u po³owy zaka¿onych osób.
Bakterie wnikaj¹ nastêpnie do oko-
licznych wêz³ów ch³onnych wywo³u-
j¹c miejscow¹ limfadenopatiê oraz za
po�rednictwem krwi docieraj¹ do
ró¿nych narz¹dów. Wczesna bore-
lioza z Lyme w I stadium (zaka¿enia
ograniczonego) cechuje siê: rumie-
niem wêdruj¹cym, ch³oniakiem lim-
focytarnym skóry, za� w II stadium
(zaka¿enia rozsianego) rumieniem
wêdruj¹cym mnogim, wczesn¹ neu-
roborelioz¹, zapaleniem stawów, za-
paleniem miê�nia sercowego oraz

innymi zmianami narz¹dowymi. Pó�-
na borelioza w stadium zaka¿enia
przewlek³ego obejmuje: przewlek³e
zapalenie zanikowe skóry koñczyn,
zmiany neurologiczne, reumatologicz-
ne oraz inne zmiany narz¹dowe
utrzymuj¹ce siê ponad 12 miesiêcy.

Borelioza definiowana jest na
podstawie obrazu klinicznego, wy-
wiadu (incydent uk¹szenia przez
kleszcza, zawody wysokiego ryzy-
ka - le�nicy, drwale, rolnicy; pobytu
na obszarach endemicznego wystê-
powania boreliozy) oraz badañ se-
rologicznych.

Leczenie boreliozy oparte jest
o wytyczne Amerykañskiego Towa-
rzystwa Chorób Zaka�nych, Euro-
pejskiego Centrum Nadzoru nad
Borelioz¹ i Polskiego Towarzystwa
Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zaka�nych (PTEiLChZ). Diagnoza
i leczenie boreliozy, szczególnie w II
stadium oraz boreliozy pó�nej w sta-
dium zaka¿enia przewlek³ego jest
trudne, wymaga du¿ego do�wiad-
czenia i sta³ej opieki lekarskiej. Ro-
kowanie w boreliozie jest �ci�le uza-
le¿nione od czasu, który up³yn¹³ od
zaka¿enia oraz wdro¿enia prawid³o-

Tabela 1. Postêpowanie terapeutyczne w ró¿nych postaciach boreliozy z Lyme.
(wed³ug Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zaka�nych)
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wego schematu leczenia. Leczenie
boreliozy opiera siê na zastosowa-
niu antybiotykoterapii, wspomaganej
w niektórych przypadkach niestery-
dowymi lekami przeciwzapalnymi lub
inna terapi¹ objawow¹. Podstawo-
wymi antybiotykami stosowanymi
w terapii boreliozy s¹:
* Doustnie: amoksycylina, doksycy-

klina, cefuroksym przez okres
14-21 dni

* Do¿ylnie: ceftriakson, cefotaksym
(cefalosporyny III generacji) i pe-
nicylina G do 28 dni podawania.

Szczegó³owe postêpowanie,
w zale¿no�ci od postaci choroby
przedstawione jest w tabeli 1. War-
to pamiêtaæ, ¿e je¿eli do uk¹szenia
dosz³o na terenach szczególnie zagro-
¿onych borelioz¹ to lekarz mo¿e za-
decydowaæ o podaniu prewencyjnej
dawki antybiotyku (1x200mg lub
2x100mg doksycykliny), nawet
w przypadku, gdy nie wystêpuj¹ ¿ad-
ne objawy zaka¿enia

Odmienne, znacznie bardziej
rygorystyczne podej�cie do leczenia
boreliozy promuje International
Lyme And Associated Diseases So-
ciety. Naukowcy i lekarze zrzeszeni
w tej organizacji uwa¿aj¹, ¿e terapia
boreliozy powinna byæ bardziej agre-
sywna i d³ugotrwa³a. Ma to na celu
podniesienie skuteczno�ci leczenia
oraz zabezpieczenie chorego przed
nawrotami choroby i trwa³ym uszko-
dzeniami narz¹dów wewnêtrznych.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nieleczo-
na borelioza mo¿e prowadziæ do
powa¿nych powik³añ wielonarz¹do-
wych, szczególnie w uk³adzie serco-
wo-naczyniowym i nerwowym, któ-
re mog¹ prowadziæ do upo�ledzenia
funkcjonowania organizmu, w tym
do bezpo�redniego zagro¿enia ¿ycia.
Osoby chore na boreliozê, szczegól-
nie w stadium zaka¿enia przewlek³e-
go, wymagaj¹ nie tylko opieki lekar-
skiej w kwestii farmakoterapii, lecz
równie¿ opieki psychologicznej
i wsparcia na skutek pogorszenia ja-
ko�ci ¿ycia zawodowego, spo³ecz-
nego i rodzinnego.

Obowi¹zkiem farmaceuty
w przypadku zg³aszania siê pacjen-
tów zaatakowanych przez kleszcza
oraz skar¿¹cych siê na niespecyficz-
ne, czêsto grypopodobne objawy po
uk¹szeniu jest informowanie o ryzy-
ku wyst¹pienia infekcji odkleszczo-
wych, w tym szczególnie o borelio-
zie i kleszczowym zapaleniu opon
mózgowych. Nale¿y zwróciæ uwagê
pacjentów na konieczno�æ jak naj-
szybszego usuniêcia kleszcza oraz
przestrzec przed smarowaniem
kleszcza jakimikolwiek ma�ciami lub
t³uszczem, poniewa¿ takie postêpo-
wanie, choæ pomaga usun¹æ klesz-
cza, to zwiêksza równie¿ znacz¹co
ryzyko zaka¿enia. Warto poinformo-
waæ równie¿ o mo¿liwo�ci wyst¹pie-
nia rumienia wêdruj¹cego lub innych
objawów �wiadcz¹cych o zaka¿eniu

oraz zaleciæ jak najszybsz¹ konsul-
tacjê lekarsk¹ w przypadku ich za-
uwa¿enia.

mgr farm. £ukasz �wi¹tek
Katedra i Zak³ad Farmakognozji
z Pracowni¹ Ro�lin Leczniczych

Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
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WARTO WIEDZIEÆ

Nowy Prezes URPL,WMiPR

1 lipca br. Minister Zdrowia Ewa Kopacz powo³a³a na nastêpcê Leszka Borkowskiego, odwo³anego ze
stanowiska 9 marca bie¿¹cego roku prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych mgr farm. Grzegorza Cessaka, który dotychczas by³ kierownikiem Wydzia³u
Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.
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 �NeoKobieta�
� kampania edukacyjna o menopauzie

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy

3 lipca zosta³a zainaugurowana kampania edukacyjna o menopauzie pn. �NeoKobieta�.
Celem kampanii jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat menopauzy, obalenie stereotypów z ni¹

zwi¹zanych oraz u�wiadomienie kobietom, i¿ menopauza to pocz¹tek nowego, piêknego etapu ich ¿ycia.
Dziêki uprzejmo�ci firmy Headlines Porter Novelli dzia³aj¹cej w imieniu organizatorów kampanii pozyskali-

�my artyku³y o menopauzie, które poni¿ej publikujemy.

Kampania edukacyjna o me-
nopauzie NeoKobieta zosta³a zain-
augurowana 3 lipca podczas debaty
ekspertów, w której udzia³ wziêli
prof. dr hab. Tomasz Paszkowski,
prof. dr hab. Violetta Skrzypulec,
dr Joanna Heidtman oraz Ph. D Pa-
tricia Pineau. Celem kampanii jest
przekazanie kompleksowej wiedzy
na temat menopauzy, obalenie ste-
reotypów z ni¹ zwi¹zanych oraz
u�wiadomienie kobietom, i¿ meno-
pauza to pocz¹tek nowego, piêkne-
go etapu ich ¿ycia. G³ównymi ele-
mentami kampanii s¹:
* warsztaty edukacyjne prowadzo-

ne przez specjalistów, którzy
omówi¹ holistycznie i wielo-
aspektowo zagadnienie meno-
pauzy oraz dostarcz¹ uczestnicz-

kom wiedzy jak radziæ
sobie z problemami
wieku oko³omenopau-
zalnego. Warsztaty od-
bêd¹ siê w piêciu pol-
skich miastach: War-
szawa, Kraków,
Gdañsk, Wroc³aw
oraz Poznañ.
* platforma interneto-
wa www.neokobie-
ta.pl, która bêdzie sta-
nowi³a kompendium
wiedzy na temat meno-
pauzy ze szczegó³owy-
mi informacjami doty-

cz¹cymi terminu oraz miejsca
warsztatów.

* raport ekspercki, który okre�li rze-
czywiste problemy i potrzeby
kobiet w wieku 50 lat.

Cele kampanii:

U�wiadomiæ.
Wykazanie, ¿e menopauza jest

kolejnym etapem w ¿yciu kobiet, któ-
ry nie musi oznaczaæ drastycznego
prze³omu zarówno w sferze fizycz-
nej, psychicznej jak i spo³ecznej.

Edukowaæ.
Kompleksowa wiedza z za-

kresu opieki i pielêgnacji ginekolo-
gicznej, psychologicznej oraz derma-
tologicznej pozwoli ka¿dej kobiecie

w okresie oko³omenopauzalnym staæ
siê �wiadom¹ zachodz¹cych zmian.
Zbudowaæ pozytywny przekaz.
Pokazanie, ¿e menopauza to kolej-
ny etap ¿ycia kobiety, z którego mo¿-
na czerpaæ wiele wspania³ych doznañ
i ca³kowicie siê realizowaæ na ró¿-
nych p³aszczyznach: zawodowych,
duchowych, czy osobistych.

Konieczne jest wywo³anie zmiany w
postrzeganiu kobiet powy¿ej 50.
roku ¿ycia w spo³eczeñstwie, które
ma ogromny wp³yw na ich samooce-
nê i samopoczucie. Kobiety tym wie-
ku, tak jak tytu³owa NEO KOBIE-
TA, mog¹ byæ równie piêkne, aktyw-
ne i odnosiæ podobne sukcesy, jak
w poprzednich etapach swojego
¿ycia.

� Menopauzy nie nale¿y postrzegaæ
jako biletu w jedn¹ stronê. Kobie-
co�æ, si³a i piêkno wynikaj¹ce z doj-
rza³o�ci kobiet po 50. roku ¿ycia
przejawiaj¹ siê w ró¿nych sferach ich
¿ycia. Kobieta mo¿e skoncentrowaæ
siê bardziej na sobie, swoich marze-
niach i celach ¿yciowych, gdy¿ role
np. zwi¹zane z macierzyñstwem
schodz¹ na dalszy plan � powiedzia-
³a dr Joanna Heidtman.

Warszawa, 3 lipca 2009r.
Informacja prasowa
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Menopauza to wed³ug defini-
cji medycznej ostatnie krwawienie
miesi¹czkowe w ¿yciu kobiety. Mniej
medycznym, a bardziej �literackim�
terminem jest �klimakterium� ozna-
czaj¹ce zmiany jakim podlega kobie-
ta w tym prze³omowym okresie jej
¿ycia. Wyst¹pienie menopauzy jest
konsekwencj¹ spadku wytwarzania
przez jajniki hormonów p³ciowych,
a szczególnie estrogenów. Ich niedo-
bór powoduje wyst¹pienie tzw. ob-
jawów wypadowych (�uderzenia
krwi do g³owy� �ko³atanie serca�,
nadmierne pocenie siê, zmienno�æ
nastroju, nadwra¿liwo�æ, sk³onno�æ
do depresji, os³abienie koncentracji,
brak �napêdu do ¿ycia�, spadek li-
bido) w znacznym stopniu obni¿aj¹-
cych jako�æ ¿ycia kobiety. Ponadto
w perspektywie reszty jej ¿ycia przy-
czynia siê on do rozwoju takich cho-
rób jak osteoporoza, depresja czy
choroba niedokrwienna serca. Ko-
bieta w okresie menopauzy do-
�wiadcza czêsto spadku komfortu
¿ycia pocz¹wszy od funkcji mózgu,
poprzez pracê serca a¿ po satysfak-
cjonuj¹ce ¿ycie seksualne i atrakcyj-
ny wygl¹d. Ten ostatni, jak¿e wa¿ny
dla kobiety, aspekt menopauzy zwi¹-
zany jest miêdzy innymi ze zmianami
sylwetki, sk³onno�ci¹ do oty³o�ci oraz
bardzo niekorzystnym wp³ywem nie-
doboru estrogenów na skórê.

Menopauza wystêpuje
u wiêkszo�ci wspó³cze�nie ¿yj¹cych
kobiet oko³o 50-tego roku ¿ycia.
Niespe³na jedna trzecia ich ¿ycia
przypada na okres po menopauzie.
Do zadañ medycyny menopauzalnej
nale¿y wiêc sprawienie, aby ten czas
nie by³ najgorszym ale aby móg³ byæ
najpiêkniejszym etapem w ich ¿yciu.

Aktualnie do dyspozycji mamy sze-
roki wachlarz metod zapobiegania
efektom niedoboru estrogenów po-
cz¹wszy od doustnego lub prze-
zskórnego podawania hormonów
na�laduj¹cych te produkowane przez
jajniki (tzw. hormonalna terapia za-
stêpcza) a¿ po nowoczesne produkty
do pielêgnacji skóry z zawarto�ci¹
estrogenów pochodzenia ro�linnego.

Wszystkie licz¹ce siê gremia
naukowe na �wiecie zgodnie stwier-
dzaj¹, i¿ terapia hormonalna wieku
menopauzalnego dla kobiet, które jej
potrzebuj¹, tj. cierpi¹ z powodu ob-
jawów wypadowych, ma w olbrzy-
miej wiêkszo�ci przypadków zdecy-
dowanie wiêcej zalet ni¿ wad. Za-
tem lêk przed stosowaniem leków
hormonalnych jest na ogó³ zupe³nie
nieuzasadniony. Prawid³owo wdro-
¿ona i konsekwentnie prowadzona
hormonalna terapia zastêpcza ma
szansê zarówno znacz¹co poprawiæ
jako�æ ¿ycia kobiety cierpi¹cej z po-
wodu objawów wypadowych jak
i zapobiec d³ugoterminowym konse-
kwencjom niedoboru estrogenów.

Optymalna opieka lekarska
nad kobiet¹ oko³o- i pomenopau-
zaln¹ powinna mieæ holistyczny cha-
rakter. Lekarz prowadz¹cy tak¹ pa-
cjentkê powinien pochyliæ siê nie tyl-
ko nad dokuczliwymi objawami nie-
doboru estrogenów (zarówno soma-
tycznego jak i pozasomatycznego
charakteru) ale równie¿ przeciwdzia-
³aæ gro�nym dla zdrowia i ¿ycia d³u-
goterminowym konsekwencjom me-
nopauzy. Jednak, aby tak siê sta³o
kobieta zbli¿aj¹ca siê do menopau-
zy musi daæ lekarzom szansê, aby
sobie pomóc. Przede wszystkim po-
winna byæ w regularnym kontakcie

z wybranym przez siebie ginekolo-
giem, aby spo�ród szerokiego wa-
chlarza nowoczesnych narzêdzi jaki-
mi dysponuje medycyna menopau-
zy, móg³ �uszyæ na miarê� konkret-
nej pacjentki optymaln¹ dla niej te-
rapiê. Ponadto ze wzglêdu na kumu-
lacje czynników ryzyka szeregu cho-
rób, kobieta powinna rzetelnie wy-
pe³niaæ zalecenia lekarza. Fakt, i¿ na
okres oko³o- i pomenopauzalny
przypada szczyt zapadalno�ci na sze-
reg nowotworów, implikuje koniecz-
no�æ rzetelnego wype³niania kalen-
darza tzw. badañ przesiewowych ta-
kich jak mammografia czy badanie
cytologiczne szyjki macicy.

Równie wa¿na jest pielêgnacja
wykraczaj¹ca poza terapiê hormo-
naln¹. Oprócz uzupe³niania niedobo-
ru estrogenów i najbardziej nawet tro-
skliwej opieki lekarskiej kobiety po-
winny zmodyfikowaæ  styl ¿ycia oraz
nawyki ¿ywieniowe. Niezwykle wa¿na
jest aktywno�æ fizyczna, a tak¿e uni-
kanie dymu tytoniowego oraz nad-
miaru alkoholu. I wreszcie, aby ko-
bieta po 50-tce doskonale czu³a siê

w swoim ciele musi posiadaæ
motywacjê do tego by zadbaæ o sie-
bie i uwierzyæ, ¿e przy odrobinie
wysi³ku ma szansê pozostaæ zdrow¹
i piêkn¹ w tej jednej trzeciej swoje-
go ¿ycia, która przypada po meno-
pauzie.

Prof. zw. dr hab. n. med.
Tomasz Paszkowski

Kierownik III Katedry i Kliniki
Ginekologii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prezes Polskiego Towarzystwa

Menopauzy i Andropauzy

Menopauza � problem medyczny i psychologiczny
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Menstruacja, miesi¹czka,
okres - jakiejkolwiek nazwy nie u¿y-
jemy wiadomo, ¿e wiêkszo�æ kobiet,

nie przepada za owymi dnia-
mi, ze wzglêdu na objawy i towarzy-
sz¹ce im nastroje. Gdy jednak do-
ciera do nich, ¿e ta uci¹¿liwa comie-
siêczna dolegliwo�æ ju¿ ich nie doty-
czy, czêsto pojawia siê têsknota i ¿al
za niedogodnym atrybutem m³odo-
�ci. Co� siê skoñczy³o....

Stereotypy do lamusa
.... i co� siê zaczê³o. Ka¿da

kobieta przechodzi menopauzê ok.
50. roku ¿ycia, co zwi¹zane jest
z trwa³ym, fizjologicznym b¹d� po-
operacyjnym, zatrzymaniem kobie-
cego cyklu rozrodczego objawiaj¹-
cym siê ustaniem miesi¹czkowania.
A zatem czy menopauza to po pro-
stu pauza, stop, game over? A pyta-
j¹c wprost: czy menopauza jest po-
cz¹tkiem staro�ci? Wed³ug badañ
CBOS z 2007 roku, w odczuciu
Polaków staro�æ zaczyna siê oko³o
62 roku ¿ycia. Przyjmuj¹c natomiast,
¿e kobiety wkraczaj¹ w menopauzê
maj¹c mniej wiêcej 51 lat, s³usznym
wydaje siê umiejscowienie jej
w okresie dojrza³o�ci, czyli w wieku
�rednim nie za� starym. Ponadto,
Polki - co pokazuj¹ dane GUS - ¿yj¹
ok. 79 lat, czyli statystycznie blisko
trzy dekady po menopauzie. Poza
tym, kultura wspó³czesna jest kultur¹
m³odo�ci i wspó³czesnej kobiecie nie
wypada czuæ siê staro, nawet gdy to-
warzysz¹ jej dolegliwo�ci menopau-
zy. Je�li spojrzymy na ów kulturowy
nakaz jako na swego rodzaju dodat-

kow¹ motywacjê, aby dbaæ o siebie
bez popadania w neurozê sukcesu na
tym polu, to nale¿y przyznaæ, ¿e jego
oddzia³ywanie mo¿e byæ dla kobiety
bardzo twórcze. Równocze�nie prze-
konanie oparte na powierzchownych
prze�wiadczeniach i uogólnieniach,
¿e kobieca depresja wieku �rednie-
go jest w g³ównej mierze uwarunko-
wana menopauz¹, odesz³o szczê�li-
wie do lamusa. Ju¿ pod koniec lat
90. XX wieku zaczêto wskazywaæ
na bardziej prawdopodobne przy-
czyny depresji kobiet, takie jak czyn-
niki spo³eczne czy �rodowiskowe
i przede wszystkim stresogenne.
Wreszcie, co podkre�la Nisha Jack-
son, lekarka specjalizuj¹ca siê w pro-
blematyce hormonów i endokryno-
logii, w swojej pracy p.t. �Okres
menopauzalny�, nie wszystkie kobie-
ty do�wiadczaj¹ takiego samego na-
silenia objawów menopauzy.

Menopauza to nie wyrok lecz
zadanie

Skoro menopauza jest natu-
ralnym etapem w ¿yciu kobiety, nie
powinno traktowaæ siê jej jako wy-
roku lecz jako zadanie. Oczywi�cie
objawy wieku �redniego zale¿¹ od
trybu ¿ycia, otoczenia w jakim funk-
cjonuje kobieta i pod³o¿a genetycz-
nego, wiêc nie jest to wy³¹cznie
kwestia przypadku jak bêdzie prze-
biegaæ menopauza i kolejne lata po
niej. Na obraz i stan obecnych oraz
nadchodz¹cych faz w rozwoju ¿ycia
kobiety równie¿ bêd¹ mia³y wp³yw
jej indywidualne nawyki i decyzje,
które podejmie. Zadaniem kobiety w

okresie menopauzy jest odpowied�
na nastêpuj¹ce pytanie: czy zamie-
rza pielêgnowaæ przekonanie, ¿e cze-
ka j¹ pustka, choroby i depresja, co
w efekcie faktycznie doprowadzi do
szybszego zestarzenia siê, czy raczej
potraktuje menopauzê jako czas po-
dejmowania nowych wyzwañ i sta-
wiania przed sob¹ nowych celów.

Menopauza to nie bilet
w jedn¹ stronê. Je¿eli kobieta podej-
mie decyzjê i wybierze drugie roz-
wi¹zanie, przejawiaj¹ce siê w³a�nie
stawianiem nowych celów, czyli bê-
dzie dbaæ o cia³o i ducha, wówczas
podej�cie takie oka¿e siê swoistym
kompasem wiod¹cym ku piêknemu
i �wiadomemu ¿yciu w okresie doj-
rza³o�ci i d³ugo po niej. To rol¹ ka-
lendarza jest przypominanie o wie-
ku, zadaniem kobiet za� jest wypra-
cowanie postawy wzglêdem wieku,
z której bêd¹ czerpaæ si³ê.

Wielkie kobiety w piêknym
wieku

Menopauza jest procesem fi-
zjologicznym, ale nie wp³ywa na kre-
atywno�æ czy produktywno�æ. Ko-
biety s¹ w stanie dokonywaæ rzeczy
wielkich przez ca³e ¿ycie. Wis³awa
Szymborska otrzyma³a nagrodê No-
bla w wieku 73 lat, a Coco Chanel
wypromowa³a swój s³ynny kostium
maj¹c lat 71. Kreatywno�æ i produk-
tywno�æ s¹ zatem wynikiem naszej
postawy wobec ¿ycia. Znakomito-
�ci ekranu i scen muzycznych czy te-
atralnych niezbicie dowodz¹, ¿e ko-
biety po 50. roku ¿ycia mog¹ wy-
gl¹daæ i czuæ siê piêknie. Ale czy wi-

�Wiek dojrza³y oferuje nie mniej szans
ni¿  m³odo�æ, tylko w innych szatach�

Henry Wadsworth Longfellow

Menopauza � nowy etap w ¿yciu kobiety
Menopauza jako zadanie
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zerunek, by nie powiedzieæ dobro-
stan psychiczny, fizyczny i duchowy
Gra¿yny Szapo³owskiej, Krystyny
Jandy, Ewy Kukliñskiej, Kory Jac-
kowskiej i wielu, wielu innych Pañ
to kwestia przypadku? �mia³o nale-
¿y przypuszczaæ, ¿e nie. To przyk³a-
dy kobiet, które postawi³y na aktyw-
no�æ, która nadaje ¿yciu sens. Szczê-
�liwie siê sk³ada, ¿e aktywn¹ mo¿e
byæ ka¿da kobieta. Sama za� aktyw-
no�æ ma niejedno oblicze: mo¿e to

dr Magdalena Rosochacka-
Gmitrzak

Instytut Stosowanych Nauk
Spo³ecznych

Uniwersytet Warszawski

byæ uczenie siê, tworzenie, otacza-
nie innych mi³o�ci¹ czy dbanie o sie-
bie.

Oczekiwana d³ugo�æ ¿ycia
stale ro�nie. Jeszcze na pocz¹tku
XX wieku waha³a siê od 35 do 55
lat. Dzi� ¿yjemy o blisko æwieræ wie-
ku d³u¿ej. Choroby czy niedostatki
s¹ czasem nieuniknione. Jednak wie-
lu powa¿nym problemom mo¿na za-
pobiec dziêki nawykom zdrowego
¿ycia, kompleksowej pielêgnacji i

podejmowaniu �wiadomych decy-
zji. Jakiekolwiek cele i wyzwania
wyznacz¹ sobie dzisiejsze �piêædzie-
si¹tki�� ich mo¿liwo�ci s¹ nieogra-
niczone!

Przegl¹d prasy

Dostêp do �medycyny komplementarnej� zapisany w Federalnej Konstytucji Szwajcarii

Szwajcarzy opowiedzieli siê za powszechnym dostêpem do medycyny komplementarnej, w tym home-
opatii, w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Szwajcaria jest pierwszym krajem, w któ-
rym taka mo¿liwo�æ zostanie zapisana w Konstytucji. Inicjatorzy podkre�laj¹, ¿e wynik g³osowania umo¿-
liwia rozpoczêcie wspó³pracy pomiêdzy praktykuj¹cymi medycynê klasyczn¹ i komplementarn¹ - informu-
je w przes³anym komunikacie Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej.

Przeprowadzone w maju w Szwajcarii referendum jest wynikiem obywatelskiej inicjatywy ustawo-
dawczej, która umo¿liwia poddanie pod powszechne g³osowanie zmian konstytucyjnych pod warunkiem
zebrania pod projektem 100 000 podpisów w ci¹gu 18 miesiêcy. Wysokie, 67-procentowe poparcie dla
wprowadzenia zapisu w Konstytucji, a tak¿e jego akceptacja przez ka¿dy z kantonów daje podstawy do
dalszych prac nad w³¹czeniem piêciu metod medycyny komplementarnej do podstawowego ubezpieczenia
zdrowotnego.

Kolejnym efektem przeprowadzonego referendum bêdzie okre�lenie zasad przyznawania tytu³u tera-
peuty osobom bez wykszta³cenia medycznego, jak równie¿ w³¹czenie do programu nauczania na uczel-
niach medycznych wyk³adów z zakresu medycyny komplementarnej. Wa¿nym elementem dyskusji, jaka
mia³a miejsce w Szwajcarii jest zaakceptowanie oceniania skuteczno�ci i efektywno�ci kosztowej medy-
cyny komplementarnej przez pryzmat szeroko rozumianych metod naukowych, nie za� metod badawczych
stosowanych w przypadku medycyny klasycznej.

Wynik referendum szwajcarskiego jest odzwierciedleniem trendu obecnego w ca³ej Europie. Pacjenci
coraz czê�ciej przedk³adaj¹ naturalne sposoby leczenia nad leczenie chemiczne, a homeopatia cieszy siê
coraz wiêkszym zaufaniem i zainteresowaniem - donosi w przes³anym o�wiadczeniu Polskie Towarzystwo
Homeopatii Klinicznej.

�ród³o: Portal Medyczny Esculap.pl
Goniec Medyczny nr 567 - 2.07.2009

http://www.esculap.pl/GAS/index.php?page=news&content_id=23254
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Aptekarz-burmistrz,
aptekarz-prezes, aptekarz-konspirator.

Czê�æ pi¹ta � Aptekarz - podró¿nik
W czwartej czê�ci cyklu �Ap-

tekarz-burmistrz, aptekarz-prezes,
aptekarz-konspirator�, opisane zo-
sta³y postaci farmaceutów, którzy
pracê w aptece ³¹czyli z realizowa-
niem ró¿norakich pasji, a tak¿e s³y-
n¹cych z nietypowych i oryginalnych
zachowañ. Zawsze jednak podstaw¹
ich ¿ycia by³a praca w aptece. Te-
matem niniejszej czê�ci cyklu bêd¹
dwaj farmaceuci, którzy pracê
w aptece - aczkolwiek wzorow¹ -
traktowali jedynie jako sposób do
zdobycia �rodków finansowych na...
odbywanie kolejnych podró¿y!
Przedstawienie sylwetek tych postaci
w okresie wakacyjnych wyjazdów,
wydaje siê szczególnie celowe.

Magister farmacji Stanis³aw
Karwacki (1867-1949), ojciec
wspomnianego w poprzedniej czê-
�ci artyku³u Witolda Karwackiego
oraz m³odszego S³awomira - w³a�ci-
ciela sk³adu aptecznego i drogerii
w My�lenicach, studia farmaceutycz-
ne ukoñczy³ w 1893 roku. Pocz¹t-
kowo pracowa³ w aptekach galicyj-
skich: w My�lenicach, Korczynie,
Kolbuszowej, Krynicy i Lwowie.
Sytuacja finansowa m³odego apteka-
rza poprawi³a siê w roku 1903, kie-
dy to po�lubi³ Martynê Jankowsk¹,
pochodz¹c¹ ze �rody Wielkopol-
skiej. Dziêki posagowi wniesionemu
przez majêtn¹ pannê, magister Kar-
wacki móg³ wydzier¿awiæ aptekê w
Mszanie Dolnej i za³o¿yæ dzia³aj¹c¹
przy niej wytwórniê wody sodowej.
Nastêpnie dzier¿awi³ aptekê w Woj-
niczu. W roku 1918 zakupi³ wypo-
sa¿enie apteki �Pod Ko�ciuszk¹�

w podkrakowskich Liszkach, a w
1920 - uzyska³ na jej prowadzenie
prawomocn¹ koncesjê. W roku
1936 wyjecha³ do pobliskiego Czer-
nichowa, gdzie przeniesiona zosta³a
tak¿e apteka.

Magister Stanis³aw Karwacki
wspominany jest przez potomków
jako niepowtarzalna postaæ. By³
wiecznie g³odny nowych wra¿eñ i cie-
kawy �wiata. Sumienna praca w ap-
tece dostarcza³a mu �rodków finan-
sowych, które przeznacza³ potem na
samotne i dalekie - jak na prze³om
XIX i XX wieku - wyprawy.
W chwilach wolnych od aptecznych
obowi¹zków zag³êbia³ siê w lektu-
rze ksi¹¿ek i czasopism podró¿ni-
czych, s³uchaj¹c przy tym radia.
Przed samym wyjazdem by³ ju¿ tak
doskonale obeznanym z interesuj¹-
cym go terenem, i¿ zna³ lepiej zabyt-
ki i osobliwo�ci, ni¿ zagadywani
przez niego miejscowi! Czyta³ rów-
nie¿ rozmówki jêzykowe, aby u³atwiæ
sobie bezpo�redni kontakt. Po kil-
kunastu miesi¹cach planowania i
przygotowañ, wyrusza³ w drogê, za-
dowalaj¹c siê zaledwie ma³ym tobo³-
kiem, w którym mie�ci³ siê ca³y tury-
styczny ekwipunek. Magister Kar-
wacki by³ cz³owiekiem wygodnym i
wola³ zap³aciæ za pranie lub kupiæ w
trakcie podró¿y now¹ garderobê, ni¿
d�wigaæ ze sob¹ walizy. Jak wspo-
mina Stefania Karwacka, synowa
Stanis³awa Karwackiego Ca³kowite
wrêcz zatracenie siê w tematyce
podró¿niczej skutkowa³o te¿ czasem
wymówkami mojej te�ciowej, która
przypomina³a mu, ¿e po ciê¿kiej cho-

robie dzieci potrafi³ wys³aæ je dla
podratowania zdrowia do polskich
kurortów, samemu kieruj¹c swe kro-
ki na pó³wysep apeniñski...

Ilustracja 1
Magister Stanis³aw Karwacki

Zdjêcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Dziêki rodzinnym wspomnie-
niom i archiwaliom, przebieg podró-
¿y magistra Stanis³awa Karwackie-
go znamy bardzo dok³adnie. Z pierw-
szych, jeszcze XIX-wiecznych wy-
cieczek wymieniæ nale¿y wypady
z roku 1895 - do Berlina i Budapesz-
tu (z okazji tysi¹clecia Pañstwa Wê-
gierskiego). W Budapeszcie ogl¹da³
m.in. bulwar El¿biety i Alejê Andras-
sy�ego. Wybra³ siê tak¿e w okolice
wêgierskiej stolicy i zwiedzi³ Wyszeh-
rad. Odwiedzi³ tak¿e nale¿¹ce wów-
czas do Królestwa Wêgier Herku-
lesbad (obecnie Bãile Herculane
w Rumunii). W 1897 odwiedzi³ po-
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nownie Berlin, ogl¹daj¹c m.in. Pa³ac
Cesarski, promenadê Unter den Lin-
den i Bramê Brandenbursk¹. W roku
1898 wyprawi³ siê do Frankfurtu,
Hamburga i Drezna, gdzie celem jego
by³a s³ynna galeria obrazów.

W 1900 Stanis³aw Karwacki
odby³ d³ug¹ podró¿, obejmuj¹c¹ nie-
mal ca³¹ Europê: poprzez Heidelberg,
Antwerpiê, Brukselê (Zamek Kró-
lewski), Pary¿ (m.in. Boulevard de
la Madeleine, Place de la Concor-
de, Gie³da Paryska, Wielka Opera,
Wie¿a Eiffla, Luwr, Plac Vendôme,
Ko�ció³ Inwalidów z Krypt¹ Napo-
leona Bonaparte), zamek w Fonta-
inebleau wraz z galeri¹ Henryka II,
Monte Carlo, Niceê, Genuê, prze-
³êcz i most �w. Gottharda w Szwaj-
carii, Genewê, Interlaken i Alpy Ber-
neñskie, Lucernê, Innsbruck, Kolo-
niê i Monachium. W tym samym roku
odby³ nieco krótsz¹ wyprawê. Tu¿
za granic¹ Galicji zwiedza³ po³udnio-
we stoki Tatr, ozdobione piêknym,
wêgierskimi kurortami.

   W roku 1901 po raz pierw-
szy zobaczy³ Wenecjê. W lecie 1906
roku ponownie by³ w Pary¿u; lata³
nad miastem balonem, przygotowa-
nym na puchar Gordona-Benetta i
zwiedzi³ Wersal. W³ochy musia³y po-
zostawiæ na aptekarzu wielkie wra-
¿enie, skoro ju¿ w roku 1907, prze-
mierzy³ ca³y pó³wysep Apeniñski, od
Wenecji (Canale Grande, Most Wes-
tchnieñ, Pa³ac Do¿ów, Most Rialto),
poprzez Florencjê (Ponte Vecchio,
Loggia), Pizê (Krzywa Wie¿a), Sor-
rento, Turyn (plac Karola Alberta),
Mediolan (pomnik Leonarda da Vin-
ci), Rzym (Via Apia, zamek San An-
gelo, Kapitol i Forum Romanum),
Watykan (Kaplica Sykstyñska), a¿
po Neapol i Pompeje. W drodze
powrotnej zwiedza³ okolice Mont
Blanc i przemierzy³ s³ynne Semme-
ring w Austrii. W roku 1907 znalaz³
jeszcze czas na zwiedzanie... wêgier-

skiego wówczas Siedmiogrodu
z miastem Kronsztadt (dzi� Braszów
w Rumunii) oraz podró¿ wzd³u¿ Renu
i przez Palatynat.

Po tej serii eskapad nast¹pi³a
d³uga przerwa, przypadaj¹ca na
okres I wojny �wiatowej i organizo-
wanie w³asnej apteki w Liszkach. W
trasê wyruszy³ magister Karwacki
dopiero w 1924 roku. By³ wówczas
we Wiedniu, który wcze�niej zwie-
dza³ ju¿ wielokrotnie. W 1931 od-
wiedzi³ Norwegiê (m.in. prze³êcz
Naerodal), a w 1933 - Kopenhagê.
W 1934 mia³a miejsce ostatnia pod-
ró¿ - do Sztokholmu. Wielkim, nie-
spe³nionym marzeniem Stanis³awa
Karwackiego, by³a podró¿ do Pale-
styny, której na przeszkodzie stan¹³
wybuch II wojny �wiatowej.

Tak szczegó³ow¹ wiedzê na
temat podró¿y magistra Karwackie-
go rodzina czerpie z nie datowanego
albumu, zatytu³owanego ��wiat w
obrazach. Zbiór fotografii najbardziej
uwagi godnych miast, okolic i dzie³
sztuki z Europy, Azyi, Afryki, Austra-
lii, Pó³nocnej Po³udniowej Ameryki�,
wydanego nak³adem �Dziennika Pol-
skiego� we Lwowie. Karta tytu³owa
opatrzona jest adnotacj¹, dokonan¹
rêk¹ magistra Karwackiego: Wspo-
mnienia z moich podró¿y. Na po-
szczególnych stronach albumu,
przedstawiaj¹cych np. kasyno w
Monte Carlo, znajdujemy adnotacje
Zwiedzi³em w roku...

Miejsca, które magistra Kar-
wackiego szczególnie zachwyci³y do-
czeka³y siê wyj¹tkowych wpisów.
Przy opisie Sztokholmu, który od-
wiedzi³ w roku 1934 znajdujemy
adnotacjê zwiedza³em dok³adnie;
przy katedrze w Mediolanie - zwie-
dzi³em z zachwytem (1907); przy
zdjêciu biblioteki Watykañskiej -
r. 1907, d. 2 lipca zwiedzia³em j¹ do-
k³adnie; przy fotografii Opery Pary-
skiej - zwiedza³em bardzo dok³ad-

nie. Zdjêcie wie¿y Eiffla opatrzy³ ad-
notacjê - zwiedza³em i by³em na
szczycie. Przy zdjêciu Place de la
Concorde w Pary¿u Karwacki do-
pisa³: W czasie zwiedzania wystawy
�wiatowej 15 razy !! by³em na tym
placu. Pod zdjêciami Canale Gran-
de i Mostu Westchnieñ w Wenecji
znajdujemy kolejno adnotacjê Zwie-
dzi³em w roku 1907 i przep³yn¹³em
gondol¹ oraz P³yn¹³em gondol¹ pod
tym mostem. Zdjêcie Pa³acu Tro-
cadéro podpisa³: Podziwia³em przez
10 dni w r. 1900. Z kolei na stronicy
z opisem wiedeñskiego Parlamentu
napisa³: Dobrze znam i zwiedza³em
wewn¹trz, za� le¿¹cy o kilkadziesi¹t
metrów dalej Plac Maksymiliana
doczeka³ siê adnotacji zwiedzi³em
trzechkrotnie. Pod zdjêciem Neapolu
i Zatoki Neapolitañskiej czytamy -
p³yn¹³em okrêtem po tej zatoce. Przy
zdjêciu galerii Henryka II na zamku
Fontainebleau napisa³ Przepiêkna i
zachwycaj¹ca.

Magister Karwacki nie po-
przestawa³ na zwiedzaniu miast, czy
te¿ osobliwo�ci przyrody. Ch³on¹³
wrêcz ca³¹ kulturê i klimat odwiedza-
nych miejsc. Z dopisków w albumie
wiemy, ¿e zachwyca³ siê muzeami,
rze�bami i obrazami. Adnotacji do-
czeka³y siê m.in. rze�ba �Umieraj¹-
cy Galijczyk� na Kapitolu (1907),
pomnik Kolumba w Genui (1907),
galeria obrazów we florenckim Pa-
lazzo Pitti (1907), rze�ba �Porwanie
Poliksene� we Florencji (1907),
muzeum Królewskie w Berlinie
(1895), galeria obrazów w Dre�nie
(1898, z podziwem ogl¹da³em),
Muzeum Narodowe w Kopenhadze
(1933, zwiedzi³em dok³adnie), obraz
Gustawa Richtera �Budowa Pirami-
dy� w galerii monachijskiej (1900),
czy te¿ rze�by eksponowane w Wer-
salu. Pod reprodukcj¹ obrazu �Prze-
mienienie� Rafaela, który ogl¹da³ w
Pinakotece Watykañskiej wpisa³:
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D³ugo wpatrywa³em
siê z zachwytem w ten
przecudny obraz, za�
pod innym obrazem
w³oskiego mistrza -
�Madonn¹ Syk-
styñsk¹�, ekspono-
wan¹ w Galerii Drez-
deñskiej: Od czaru i
piêkna tego obrazu,
oczu oderwaæ nie
mo¿na - nie podob-
na!! Nie tylko jednak
Rafaela ceni³ magister
Karwacki. Pod repro-
dukcj¹ obrazu Muril-
la �Niepokalane Po-
czêcie�, który ogl¹da³
w Luwrze, czytamy:
D³ugo wpatrywa³em
siê w to prawdziwe
arcydzie³o sztuki.

Ponadto w ca-
³ym albumie znajduje-
my liczne podkre�le-
nia - zapewne �lady
planów b¹d� te¿
wspomnieñ z podró¿y.
Dwie karty z omawia-
nego albumu �wiadcz¹
o tym, i¿ magister Kar-
wacki docenia³ tak¿e
i polskie zabytki. Kra-
kowskie Sukiennice
podpisa³ Chluba Kra-
kowa, per³a Polski,
za� O³tarz Wita Stwo-
sza otrzyma³ zna-
mienn¹, skre�lon¹
bardzo starannie ad-
notacjê - Obce dzie³a
sztuki i architektury
znaæ i podziwiaæ mo-
¿emy, nasze polskie
jednak - tem wiêcej
czciæ, szanowaæ i ko-
chaæ winni�my.

Podobnie jak Stanis³aw Kar-
wacki o dalekich wyprawach marzy³
prowizor farmacji Antoni Ojrzyñski
(1871-1967). W polu jego zainte-
resowañ pozostawa³a równie¿ tury-
styka piesza. Po ukoñczeniu prakty-
ki aptecznej w Opatowie i pozytyw-
nym zdaniu egzaminu na podapteka-
rza rozpocz¹³ pracê w aptekach w
£odzi i Che³mie. W roku 1896
w Warszawie ukoñczy³ kurs dla pro-
wizorów farmacji, dziêki czemu ju¿
w 1898 roku móg³ za³o¿yæ w³asn¹
aptekê - w Na³êczowie. W 1904 na
wiele lat porzuci³ aptekarstwo, po-
wracaj¹c do niego dopiero w okre-
sie dwudziestolecia miêdzywojenne-
go. Pracowa³ wówczas m.in. w ap-
tece warszawskiej Ubezpieczalni
Spo³ecznej. W czasie II wojny �wia-
towej przeniós³ siê do Zawoi, gdzie
do roku 1948 prowadzi³ w³asn¹ ap-
tekê. Nastêpnie Ojrzyñski pracowa³
kolejno w aptekach w Na³êczowie,
w aptece Zak³adu dla Nieuleczalnie
Chorych w Mieni oraz w aptece
szpitalnej w Miñsku Mazowieckim.
Tu, w roku 1959, przeszed³ na eme-
ryturê w wieku 88 lat!

Ilustracje
Karty z albumu ��wiat w obrazach�, z odrêcznymi

adnotacjami magistra Karwackiego.
Zdjêcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Ilustracja 3
Antoni Ojrzyñski.

Zdjêcie zamieszczone w czasopi�mie
�Farmacja Polska� (1967,

nr 11-12, s. 892).
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Pierwsza turystyczna eskapa-
da Antoniego Ojrzyñskiego mia³a
miejsce w roku 1892, w czasie od-
bywania praktyki aptekarskiej. Wio-
d³a ona przez Sosnowiec i Kraków
do Zakopanego, o którym czyta³ w
swej ukochanej lekturze czasów m³o-
do�ci - �Na prze³êczy� Stanis³awa
Witkiewicza.

Ilustracje
Karty z albumu ��wiat w obrazach�, z odrêcznymi

adnotacjami magistra Karwackiego.
Zdjêcie ze zbiorów Stefanii Karwackiej.

Antoni Ojrzyñski by³ tak bar-
dzo zauroczony sw¹ pierwsz¹ wy-
praw¹, ¿e postanowi³ ka¿d¹ chwilê,
woln¹ od aptekarskich zajêæ, spê-
dzaæ na turystyce. W roku 1893 re-
alizuje swe kolejne marzenie i wy-
biera siê na samotn¹ wêdrówkê po
Górach �wiêtokrzyskich i Guberni
Kieleckiej. Przed wybuchem I woj-

ny �wiatowej wspina³ siê w Tatrach,
Gorganach i Czarnohorze. W 1909
roku po raz pierwszy wyjecha³ na
wycieczkê zagraniczn¹. Jej trasa
wiod³a przez Berlin, Szczecin, Sas-
snitz, Rugiê, Oslo, fiordy, Bergen,
Trondheim, Hammerfest (st¹d sa-
motnie wspi¹³ siê Galdköpig), Sztok-
holm, Helsinki, Petersburg i Wilno.
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Ca³a wyprawa zajê³a Ojrzyñskiemu
zaledwie 30 dni, co mo¿e byæ �wia-
dectwem �wietnego przygotowania
technicznego i wcze�niejszego roze-
znania terenu. W roku 1910 zdoby-
wa Mont Blanc, Monte Rosa i Bre-
ithorn, po czym zwiedza pó³nocne
W³ochy: Aostê, Turyn, Mediolan,
Genuê, Florencjê i Wenecjê. W roku
1912 dochodzi do kolejnej wypra-
wy o wielkim rozmachu, w czasie
której Ojrzyñski podró¿uje przez
Koloniê, Pary¿, Brukselê, Ostendê,
Londyn, Birmingham, Statford, do-
linê Dor Date, ruiny zamku Carnar-
von, Edynburg, Oban, wyspê Jonê
oraz Staffe z grot¹ Fingala.

W latach trzydziestych Ojrzyñ-
ski zwiedzi³ m.in. Bu³gariê i Rumuniê.
W kwietniu 1939, na pok³adzie stat-
ku m/s �Pi³sudski�, pop³yn¹³ do po³u-
dniowej Europy i pó³nocnej Afryki.
Zwiedzi³ Lizbonê, Centê, Casablan-
kê, Tunis, Palermo, Neapol.

Antoni Ojrzyñski nie tylko
podró¿owa³, ale tak¿e uczestniczy³ w
rozwijaj¹cym siê dopiero polskim
ruchu turystycznym i krajoznawczym.
W roku 1906 zapisa³ siê do Polskie-
go Towarzystwa Krajoznawczego i
Towarzystwa Wio�larskiego. W roku
1908 zapisa³ siê do lwowskiego

Akademickiego Klubu Turystyczne-
go. W 1911 wszed³ w sk³ad Zarz¹-
du Sekcji Mi³o�ników Gór PTK.
Nale¿a³ tak¿e do Towarzystwa Ta-
trzañskiego. W �Pamiêtniku Towa-
rzystwa Tatrzañskiego� z roku 1914
nazwisko Ojrzyñskiego figuruje
w wykazach cz³onków sekcji Tury-
stycznej, Narciarskiej oraz Ochrony
Tatr. W 1907 roku, jako cz³onek
Komisji Wycieczkowej, wspó³orga-
nizowa³ Antoni Ojrzyñski pierwsze
wielkie przedsiêwziêcie Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego -
wyprawê z Warszawy do Puszczy
Kampinoskiej.

   Z podró¿ami zwi¹zana by³a
tak¿e s³ynna biblioteka Antoniego
Ojrzyñskiego, przekazana przez nie-
go ju¿ po II wojnie �wiatowej biblio-
tece krakowskiego Centralnego
O�rodka Turystyki Górskiej (tzw.
�ksiêgozbiór Ojrzyñskiego�). W jej
sk³ad wchodz¹ przede wszystkim
publikacje o tematyce karpackiej:
przewodniki, czasopisma, atlasy,
opracowania naukowe, wycinki z
czasopism, afisze, plakaty, starodru-
ki, mapy, rysunki i obrazy (typy lu-
dowe, widoki), a tak¿e literatura
piêkna. Ojrzyñski ksi¹¿ki zdobywa³
w antykwariatach krakowskich i

warszawskich, przywozi³ je równie¿
ze swych podró¿y zagranicznych.

   W latach piêædziesi¹tych
Antoni Ojrzyñski by³ czêstym go-
�ciem na zebraniach Warszawskie-
go Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego.
W roku 1957, z okazji piêædziesiê-
ciolecia PTK, otrzyma³ Z³ot¹ Odzna-
kê PTTK. Z kolei IV Walny Zjazd
Delegatów Klubu Wysokogórskie-
go, który odby³ siê w Warszawie 19
stycznia 1963 roku, nada³ mu w uzna-
niu zas³ug po³o¿onych dla polskiego
taternictwa godno�æ Cz³onka Hono-
rowego Klubu Wysokogórskiego.

***

   W kolejnej, szóstej i ostat-
niej ju¿ czê�ci cyklu �Aptekarz-bur-
mistrz, aptekarz-prezes, aptekarz-
konspirator�, opisane zostan¹ losy
farmaceutów, którzy pomimo nacjo-
nalizacji polskich aptek potrafili
w piêkny i godny sposób kontynu-
owaæ piêkne tradycje spo³ecznego
zaanga¿owania, zapocz¹tkowane
jeszcze w XIX wieku.

dr n. farm. Maciej Bilek
Pi�miennictwo u autora

V FARMACEUTYCZNE MISTRZOSTWA POLSKI
W ̄ EGLARSTWIE
GI¯YCKO 25-28.08.2009



MUZEALNY KALEJDOSKOP

– 41 –

XVIII Sympozjum Historii Farmacji
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Ciechocinek - Bydgoszcz - Toruñ  25 - 28 czerwca 2009 roku

Sympozjum Zespo³u Historii
Farmacji ZG PTFarm. w bie¿¹cym
roku odby³o siê na go�cinnej Ziemi
Kujawskiej. Ciechocinek, jedno
z najstarszych uzdrowisk polskich,
przywita³ uczestników piêkn¹ po-
god¹ i s³ynnym mikroklimatem,
szczególnie wyra�nym pod tê¿niami
podczas wieczornego spaceru.

Oficjalne otwarcie Sympozjum
nast¹pi³o w pi¹tek, 26-go czerwca,
w Muzeum Okrêgowym im. Leona
Wyczó³kowskiego w Bydgoszczy,
siedzibie jednego ze wspó³organiza-
torów; otwarcia dokonali Prezydent
Miasta Bydgoszczy - Konstanty
Dombrowicz, Dyrektor Muzeum -
dr Micha³ Wo�niak oraz Przewod-
nicz¹cy Zespo³u Sekcji Historii Far-
macji  PTFarm. - dr Jan Majewski.
Obecni byli te¿ Prezesi Naczelnej
Rady Aptekarskiej - obecny,
dr Grzegorz Kucharewicz i poprzed-
ni, mgr Andrzej Wróbel. Podczas ce-
remonii, mgr farm. Bart³omiej Wo-
dyñski, twórca i dyrektor Muzeum
Farmacji Apteki �Pod £abêdziem�
w Bydgoszczy oraz Dyrektor Mu-
zeum Farmacji w Krakowie dr hab.
Zbigniew Bela przekazali w depozyt
cenny eksponat, oryginalny wizeru-
nek god³a aptecznego do zbiorów
muzealnych - nad wej�ciem do ap-
teki zosta³a umieszczona replika.

W�ród ponad sze�ædziesiêciu
uczestników pierwszego dnia Sym-

pozjum by³o 15 osób, które przygo-
towa³y referaty. Tematy obejmowa-
³y przede wszystkim tematykê zwi¹-
zan¹ z wiod¹cym has³em Sympo-
zjum. Muzealia aptekarskie nale¿¹ do
najbardziej ciekawych przedmiotów
bêd¹cych eksponatami, tak ze wzglê-
du na swe walory estetyczne, wrêcz
urodê jak równie¿ jako przedmioty
u¿ytkowe, s³u¿¹ce do wykonania
leku, substancji powstaj¹cej podczas
tajemniczego procesu. Omówione
zosta³y zbiory muzeów polskich
i �wiatowych m.in.: Muzealnictwo
farmaceutyczne na Wêgrzech (dr J.
Brzeziñska - Ko³obrzeg); Muzeum
Farmacji w Jerozolimie (mgr Irena
Ka³³aur - Bia³ystok); Medyczne i far-
maceutyczne muzea Bia³orusi (prof.
Eugeniusz Tiszczenko - Grodno).
Uczestnicy Sympozjum z litewskie-
go Muzeum Medycyny i Farmacji w
Kownie - Zenona Simaitiene i Tau-
ras Mekas, przedstawili bardzo cie-
kawe doniesienia na temat zbiorów
profesora Jana Muszyñskiego oraz
orygina³ów prac magisterskich napi-
sanych na Oddziale Farmaceutycz-
nym USB w Wilnie w latach 1925-
1937. Dr hab. Iwona Arabas , dy-
rektor Muzeum Historii Farmacji w
Warszawie przedstawi³a temat siêga-
j¹cy roku 1565 - Aptekarze i leka-
rze jako kolekcjonerzy i teoretycy
muzealnictwa. Jednym z najciekaw-
szych referatów by³, przedstawiony
przez dyrektora Muzeum Farmacji
w Poznaniu, Stanis³awa Pica, pod-

wa¿aj¹cy dotychczasowe ustalenia
na temat autorstwa Józefa Che³moñ-
skiego obrazu �Aptekarz� - �Praw-
da o nieprawdzie w sprawie autor-
stwa �Aptekarza�.

W popo³udniowym czasie
uczestnicy sympozjum mieli okazjê
zapoznaæ siê ze starówk¹ bydgosk¹
a przede wszystkim, go�cinnie po-
dejmowani, ze zbiorami apteki �pod
£abêdziem�. Wieczorem nast¹pi³o
otwarcie wystawy �Muzea polskie w
medalierstwie� w siedzibie Muzeum.
O medalach zwi¹zanych tematycznie
z farmacj¹, bêd¹cych w zbiorach
MO w Bydgoszczy mówi³a te¿ w
trakcie sesji referatowej Irena Bo-
rowczak.

Obrady drugiego dnia sympo-
zjum odbywa³y siê w sali konferen-
cyjnej hotelu �Amazonka�  w Cie-
chocinku. Tym razem uczestnicy sym-
pozjum mieli mo¿no�æ wys³uchania
14 referatów o ró¿nej tematyce.
W�ród nich by³y równie¿ bardzo cie-
kawe opracowania o nauczaniu far-
macji w minionych latach; rozwoju
aptek w przekroju dziejowym; uczo-
nych i praktykach-aptekarzach; two-
rzeniu prawa farmaceutycznego; wy-
posa¿eniu aptecznym; wspomnienia
z najbardziej dramatycznych wyda-
rzeñ polskiej farmacji. Bogato ilustro-
wane wyst¹pienia cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem, jak zwykle cieka-
we by³y Naczynia, sprzêt i utensylia

�Muzealnictwo Farmaceutyczne�
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apteczne jako motyw ekslibrisu przy-
gotowane przez autora logo sympo-
zjum, doktora Krzysztofa Kmiecia
z Krakowa. Du¿y aplauz wywo³a³
referat doktora Jana Majewskiego
z Poznania - Obyczajowo�æ Pozna-
nia w XIX wieku w �wietle �Ustawy
przeciwko zwodzeniu m³odych
dziewcz¹t z 1804 roku�. Oczywi�cie,
jak na wszystkich tego typu spotka-
niach aptekarzy-historyków swego
zawodu, nieciekawych tematów nie
by³o. Go�cili na Sympozjum, oprócz
ju¿ wymienionych, profesorowie Fe-

liks Gajewski z Gdañska, S³awoj
Kucharski z Poznania, Dionizy Mo-
ska z Katowic, �rodowisko krakow-
skie pod przewodnictwem docenta
Zbigniewa Beli, doktor Peter Gor-
sky z Dinslaken w Niemczech i wie-
lu innych.

Si³a przyci¹gania tej specyficz-
nej dziedziny historii powoduje, ¿e
oprócz osób �ci�le zwi¹zanych sw¹
naukow¹ dzia³alno�ci¹ z tematyk¹
sympozjum, uczestniczy³o w nim po-
nad sze�ædziesiêciu cz³onków sekcji

historii farmacji z ca³ego kraju oraz
sympatyków piêkna dziejów nie tyl-
ko aptekarstwa. Wszyscy zastana-
wiali siê te¿, jaki zwi¹zek maj¹ te,
czasem naukowe, powa¿ne doniesie-
nia a czasem �wspominki starych
aptekarzy� we wspó³czesnej rzeczy-
wisto�ci spo³ecznej i gospodarczej ?
Czy w tera�niejszo�ci s¹ jeszcze po-
trzebne wiadomo�ci dotycz¹ce dzie-
jów minionych i tak bardzo odleg³ych
w sensie czasowym i mentalnym od
obecnej doby ? Przecie¿ warto, cho-
cia¿by po to aby przekonaæ siê, ¿e
nasi poprzednicy w zawodzie mieli
wielokrotnie takie same problemy
i szukali rozwi¹zañ ró¿nych kwestii.
Warto te¿ uczyæ siê i uczyæ m³odych
na przedstawianych przyk³adach.
Symbolicznym podsumowaniem
tych dyskusji by³ referat doktora
Wojciecha Giermaziaka z £odzi
przedstawiaj¹cy sytuacjê prawa far-
maceutycznego w jego kszta³cie
zmieniaj¹cym siê w ostatnim sze�æ-
dziesiêcioleciu.

Popo³udnie sobotnie up³ynê³o
na odwiedzinach Torunia - miasta,
które obecnie dorównuje urod¹ naj-
s³ynniejszym. Trofeami stamt¹d wy-
wiezionymi by³y oczywi�cie toruñskie
pierniki w wielu gatunkach i mnóstwo
zdjêæ.

Zakoñczenie nieoficjalne na-
st¹pi³o w plenerze hotelu, w mi³ej at-
mosferze towarzyskiej, kiedy to mo¿-
na by³o nas³uchaæ siê, czasem nie-
oficjalnych, wspomnieñ uczestni-
ków; mo¿na by³o poznaæ nie ujaw-
niane na co dzieñ talenty farmaceu-
tów. A przy tym mo¿na by³o obser-
wowaæ szybkie loty nietoperzy.

Nastêpne sympozjum w Lu-
blinie, do zobaczenia !

mgr farm. Lidia Maria Czy¿
Rzeszów
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PharmaExpert  maj 2008 maj 2009 zm. (%)    

Leki Refundowane 892 933 4,66% 

Leki Pe³nop³atne 364 393 8,02% 

Sprzeda¿ Odrêczna 625 694 11,05% 

Ca³kowity obrót 1 881 2 021 7,43% 

 

PharmaExpert    
kwiecieñ 

2009 
maj 2009 zm. (%)    

Leki Refundowane 980 933 -4,74% 

Leki Pe³nop³atne 413 393 -4,65% 

Sprzeda¿ Odrêczna 753 694 -7,82% 

Ca³kowity obrót 2 145 2 021 -5,80% 

 

Rynek farmaceutyczny w maju
2009r. osi¹gn¹³ warto�æ sprzeda¿y 2
021 mln pln, to o 7,43% wiêcej ni¿
w maju 2008r.

Rynek w maju br. zanotowa³
o 5,80 % ni¿sz¹ warto�æ sprzeda¿y
ni¿ przed miesi¹cem, jednak¿e wzglê-
dem maja ub.r. zanotowa³ wzrost o
7,43%. W najwiêkszym stopniu (o
11,05%) wzrós³ segment sprzeda¿y
odrêcznej. Jest to najwiêkszy wzrost
rok do roku, licz¹c od stycznia
2009r. (wówczas wzrost segmentu
sprzeda¿y odrêcznej osi¹gn¹³ poziom
a¿ 21,29%). Udzia³y segmentu

sprzeda¿y odrêcznej wzros³y w po-
równaniu do maj ub.r. o 3,36%, osi¹-
gaj¹c w maju br. 34,35% warto�ci
sprzeda¿y ca³ego rynku.

Inne segmenty rynku wros³y w
mniejszym stopniu. O ile segment le-
ków sprzedawanych na receptê pe³-
nop³atn¹ mia³ równie¿ du¿y wzrost -
w porównaniu do maja ub.r. wzrós³
o 8,02% do poziomu sprzeda¿y 393
mln pln, to w przypadku najwiêksze-
go segmentu rynku, czyli recept re-
fundowanych warto�æ ich sprzeda¿y
wzros³a tylko o 4,66% (933 mln pln
w maju br.).

Statystyczna apteka
W maju 2009r. warto�æ sprze-

da¿y dla statystycznej apteki wynio-
s³a 148,21 tys. pln, tj. o 4,90% wiê-
cej ni¿ w maju 2008r. Natomiast
w porównaniu do kwietnia br.,
w maju br. nast¹pi³ spadek o 5,69%.

�rednia cena dla produktów
sprzedawanych przez apteki w maju
br. wynosi³a 15,28 pln.

W porównaniu do ceny
z maja ub.r. (14,36 pln) oznacza to
wzrost �redniej ceny o 6,41%. Rów-
nie¿ wzglêdem ceny z kwietnia br.
(15,17 pln) cena z maja br. by³a wy-
¿sza, choæ nieznacznie, bo o 0,73%.

�rednia mar¿a na produkty
sprzedawane w aptece w maju br.
wynosi³a 25,62% i wzros³a prawie
równie wysoko jak w kwietniu, bo
o 8,15% (+1,93 pp) w porównaniu
do mar¿y z maja 2008r., która wy-
nosi³a wówczas 23,69%. O ile �red-
nia cena wzglêdem kwietnia br. wzro-
s³a, to mar¿a apteczna zmala³a
o 1,58% (o 0,41 pp).

Refundacja a wspó³p³acenie
W maju udzia³ pacjenta we

wspó³p³aceniu w wydatkach na leki
refundowane by³ jeszcze mniejszy ni¿
przed miesi¹cem. Spad³ on do po-
ziomu 29,03%. W porównaniu do
maja ub.r., kiedy to pacjent zap³aci³
34,18% warto�ci leków refundowa-
nych udzia³ pacjenta we wspó³p³a-
ceniu za leki refundowane w maju
2009r. spad³ o 15,07% (5,15 pp)
wzglêdem maja ub.r.

MAJ 2009

� Lepszy ni¿ przed rokiem

Tabela 2: maj 2009 vs kwiecieñ 2009

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

Tabela 1: maj 2009 vs maj 2008



BAROMETR PHARMAEXPERTA

– 44 –

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 lip-08 sie-08 wrz-08 pa�-08 lis-08 gru-08 sty-09 lut-09 mar-09 kwi-09 maj-09

�
re
d
ni
a 
ce
n
a 
za
 1
 o
p
ak
o
w
an
ie

(P
L
N
)

(%
)

RYNEK  APTECZNY  W LATACH 2008-2009 
CENA SPRZEDA¯Y I MAR¯A  APTECZNA

�r. cena sprzeda¿y (1 opak.) mar¿a apteczna

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 V 2009 VI 2009 VII 2009 VIII 2009 IX 2009 X 2009 XI 2009 XII 2009

Sprzeda¿ 2009: 25,4 mld    
Refundacja: 8,18  mld
Prognoza sprzeda¿y:  od +4 do +6 %  (vs rok 2008
Prognoza ref undacji:   od +8 do +10 %  (vs rok 2008)

PROGNOZA OBROTU REALIZACJA OBROTU

PROGNOZA REFUNACJI REALIZACJA REFUNDACJI

PROGNOZA WARTO�CI SPRZEDA¯Y APTEK OTWARTYCH NA ROK 2009PROGNOZA WARTO�CI SPRZEDA¯Y APTEK OTWARTYCH NA ROK 2009

 

Warto�ciowo dop³ata pacjen-
ta na lekach refundowanych w maju
br. wynios³a 271 mln pln, czyli o
11,11% mniej ni¿ przed rokiem (305
mln pln). Dla porównania refunda-
cja Pañstwa w maju 2009 by³a wy-
¿sza o 12,85% (662 mln pln) od
warto�ci refundacji w analogicznym
okresie ub.r. (587 mln pln). Udzia³
refundacji Pañstwa wzrós³ z 65,82%
w maju ub.r. do 70,97% w maju
2009r.

Inaczej wygl¹da sytuacja w
przypadku analizy kosztów jakie

pacjent poniós³ na zakup wszystkich
leków (nie tylko refundowanych).
Udzia³ pacjenta we wspó³p³aceniu za
leki zakupione w aptece w maju
2008r. wynosi³ 68,80%, a w maju
br. spad³ do 67,22% (spadek o 1,57
pp). Jednak¿e warto�ciowo pacjen-
ci dop³acili wiêcej. W maju ub.r. by³o
to 1 294 mln pln, natomiast w maju
br. by³o to ju¿ 1 358 mln pln. Czyli
pacjenci zap³acili o 4,98% wiêcej ni¿
przed rokiem. Wynika to w du¿ej
mierze z wy¿szych cen za leki w maju
br.

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

Wed³ug PharmaExpert warto�æ
sprzeda¿y ca³ego rynku farmaceu-
tycznego na koniec 2009 roku wy-
niesie 25,40 mld pln. W porównaniu
do ubieg³ego roku warto�æ rynku w
2009 wro�nie o 4-6 %. Natomiast
refundacja na koniec 2009 roku osi¹-
gnie warto�æ nieco wiêksz¹ ni¿ pro-
gnoza z pocz¹tku roku, tj.  8,18 mld.
Refundacja bêdzie wiêksza o 8-10%
ni¿ wynios³a w roku ubieg³ym.

Piotr Kula
Prezes PharmaExpert
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Obszerna, dwutomowa monografia omawiaj¹ca dzia³alno�æ s³u¿by zdrowia w powstaniach narodowych:
ko�ciuszkowskim (1794), listopadowym (1830-1831), krakowskim (1846), wielkopolskim (1848), styczniowym
(1863-1864), wielkopolskim (1918-1919), �l¹skich (1919-1921), warszawskim (1944).

Przy zachowaniu jednolitej konwencji rozdzia³ów ksi¹¿ka ukazuje organizacjê powstañczej s³u¿by zdrowia,
szpitalnictwa wojskowego i dzia³alno�æ samarytañsk¹ na polu bitwy.

Za spraw¹ tej ksiêgi przed oczami czytelnika stoj¹ ca³e szeregi postaci wybitnych lekarzy polskich i zagra-
nicznych, którzy kierowani patriotyzmem, porzucali kariery, profesorskie katedry, a czêsto znaczne maj¹tki, by
po�wiêciæ siê bez reszty sprawie narodowej.

Na kartach tej ksi¹¿ki obok lekarzy zaszczytnego miejsca doczeka³y siê kobiety polskie. Daj¹c niezliczone
dowody wielkiego ducha, ofiarno�ci i patriotyzmu udowodni³y ponad wszelk¹ w¹tpliwo�æ, i¿ to one s¹ pionierami
kobiecej s³u¿by sanitarnej na �wiecie.

Witold Lisowski
http://ksiegarnia.bellona.pl

Bohaterowie tej ksi¹¿ki ¿yli na przestrzeni o�miu wieków. Wywodzili siê z ró¿nych warstw spo³ecznych,
reprezentowali odmienne pogl¹dy polityczne oraz wyznania religijne.

£¹czy³o ich ca³kowite oddanie nauce, wspólna idea humanitarnej s³u¿bie cz³owiekowi i g³êboki patriotyzm.
Byli twórcami wybitnych dzie³, odkrywcami nowych metod leczenia, dziêki którym ju¿ za ¿ycia zdobyli rozg³os
i s³awê. Przeminê³y lata, a czas pozaciera³ �lady ich zas³ug. Ksi¹¿ka przywraca naszej pamiêci wielkie imiona, które
rozs³awi³y naukê polsk¹ i wnios³y znacz¹cy wk³ad w rozwój cywilizacji.
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Bêd¹c podczas urlopowej
podró¿y na terenie Maroka skorzy-
sta³em z okazji, aby zobaczyæ jak
funkcjonuj¹ apteki w tym kraju.
Kontakt mia³em u³atwiony dziêki
temu, ¿e wielu Marokañczyków
ukoñczy³o studia farmaceutyczne w
naszym kraju. Oczywi�cie w Maro-
ku kandydaci do zawodu
mog¹ siê kszta³ciæ bezp³atnie na
2 uczelniach.

Ze wzglêdu na du¿¹ po-
pularno�æ i ograniczon¹ ilo�æ
miejsc, studia s¹ trudno do-
stêpne i dlatego wielu wybiera
siê na studia za granic¹, w tym
równie¿ do Polski.

Apteki s¹ prywatne, a
w³a�cicielem mo¿e byæ tylko
farmaceuta, obywatel Maro-
ka (obcokrajowiec tylko jako
wspó³ma³¿onek), posiadaj¹cy
prawo wykonywania zawo-
du, który uzyskuje siê po od-
byciu rocznego sta¿u. Mo¿na
byæ w³a�cicielem tylko jednej
apteki.

W ostatnich latach znacz-
nie wzros³a ilo�æ aptek, w po-
równaniu do lat 90 - wzros³a piêcio-
krotnie. Nale¿y podkre�liæ, ¿e ich sieæ
ro�nie w sposób kontrolowany. Musi
byæ zachowana odleg³o�æ miedzy ap-
tekami - 300 m drogi pieszej, a o
otwarciu nowej apteki powiadamia-
ne s¹ s¹siaduj¹ce - najbli¿sze apteki.

Odleg³o�æ tê sprawdza komi-
sja, w sk³ad której s¹ przedstawiciele
prefektury, izby aptekarskiej i zwi¹z-
ku zawodowego. Na ten komisyjny
pomiar zapraszane s¹ równie¿ s¹sia-
duj¹ce apteki - najczê�ciej nie bior¹
udzia³u. Ta procedura zwi¹zana z uru-
chomieniem nowej apteki powinna
byæ przeprowadzona w ci¹gu 1 mie-

si¹ca. By³y równie¿ projekty (pro-
pozycje), aby lokalizowaæ apteki wg
zasad numerus claucus - 5000 miesz-
kañców/apteka.

Nie ma szczegó³owych wymo-
gów dotycz¹cych wielko�ci poszcze-
gólnych pomieszczeñ w aptece.
Mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e po-

wierzchnia apteki jest znacznie
mniejsza ni¿ naszych warunkach.

Na uwagê zas³uguje to, ¿e
wiêkszo�æ leków wydawanych z
apteki jest bez recepty, a rol¹ far-
maceuty jest ich odpowiednie dys-
pensowanie. Tutaj w aptece chory
oczekuje fachowej pomocy, ponie-
wa¿ droga do lekarza jest kosztow-
na. Apteka jest równie¿ miejscem
szerzenia o�wiaty zdrowotnej, pro-
pagowania w³a�ciwego ¿ywienia,
antykoncepcji, udzielania pierwszej
pomocy. Wykonuje siê tutaj pomia-
ry ci�nienia krwi, poziomu cukru, te-
sty ci¹¿owe i inne.

Na recepty wydawane s¹ leki
psychotropowe i narkotyki, a ich
ewidencja prowadzona jest w spo-
sób uregulowany, podobnie jak u
nas, a kontrolê nad tym prowadzi
nadzór farmaceutyczny. Najczê�ciej
pacjenci pobieraj¹cy tego typu leki
przypisani s¹ do jednej apteki.

Pacjentom ubezpieczonym
prywatnie, a jest ich mniej ni¿ 20%,
leki wydawane na receptê refun-
dowane s¹ przez ubezpieczyciela.

W tej sytuacji nale¿y w ap-
tece oprócz recepty nale¿y przed-
³o¿yæ odpowiedni¹ fakturê od
ubezpieczyciela, na której apteka
przedstawia szczegó³ow¹ wycenê
wydanych leków, a za pobrane leki
nale¿y oczywi�cie zap³aciæ w ap-
tece. Tak wype³nion¹ fakturê wraz
z recept¹ przedk³ada siê firmie
ubezpieczeniowej, która refundu-
je 70-80% warto�ci leków. Refun-
dowane s¹ wszystkie przepisane na
recepcie leki, oprócz OTC.

Od czterech lat refundowa-
ne s¹ równie¿ leki przepisywane na
receptê dla ubezpieczonych przez
pañstwo - pracuj¹cy w pañstwo-

wych instytucjach, ale tylko na tañ-
sze zamienniki. Refundacja wynosi
50-70%.

Ceny leków wydrukowane s¹
na opakowaniach, s¹ jednakowe na
terenie ca³ego kraju, niezale¿nie od
hurtowni.

Apteki po³o¿one na mniej za-
mieszka³ych, trudno dostêpnych te-
renach np. Sahary, Atlasu maj¹ rów-
nie¿ leki w tych samych cenach, a
funkcjonuj¹ tak jak inne apteki, po-
niewa¿ korzystaj¹ z odpowiednich
ulg podatkowych.

mgr farm Józef Boryczka

Apteki w Maroku
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Zarówno kszta³cenie jak i re-
alizacja zadañ lekarza i farmaceuty
w opiece zdrowotnej w naszym kraju
realizowane s¹ w izolacji. Tak nie
powinno byæ. Powinni�my pracowaæ
razem. Farmaceuta w codziennej
pracy w szpitalu, powinien wspieraæ
lekarza w doborze najskuteczniej-
szej, bezpiecznej i uzasadnionej
kosztowo farmakoterapii udzielaj¹c
rzetelnej i obiektywnej informacji o
lekach.

Te dwa zawody maj¹ przecie¿
inne zadania do wykonania, inne
uprawnienia i inne kompetencje za-
wodowe, ale wspólnym celem jest
dobro hospitalizowanego pacjenta.

Powinni�my nauczyæ siê
pracowaæ razem

Czê�æ naukowo-szkoleniowa
konferencji pomy�lana jest w³a�nie w
ten sposób, aby lekarz w has³owo
podanym temacie wyartyku³owa³
problemy terapeutyczne, które napo-
tyka w codziennej pracy w szpitalu,
a farmaceuta spróbuje wskazaæ ko-
rzy�ci, jakie mo¿e przynie�æ uwzglêd-
nienie poszerzonej, wysokospecja-
listycznej wiedzy o dzia³aniu leków.
Korzy�ci dla pacjenta, dla lekarza a
tak¿e dla dyrektora szpitala. Po pro-
stu powinni�my wzorem innych kra-
jów nauczyæ siê pracowaæ razem w
poszanowaniu swoich kompetencji
zawodowych.

W trakcie konferencji zorga-
nizowany zostanie panel zawodowy,

w którym poruszone zostan¹ spra-
wy trudne oraz te uwa¿ane za kon-
trowersyjne.

Spodziewamy siê, i¿ rzeczo-
wa i merytoryczna dyskusja po krót-
kim wprowadzeniu dotycz¹ca naj-
istotniejszych zagadnieñ uzmys³owi
wszystkim uczestnikom konferencji,
i¿ nie musz¹ to byæ sprawy ani trud-
ne ani kontrowersyjne.

Zapraszamy do udzia³u w kon-
ferencji.

mgr farm. Janina Paw³owska

Cz³onek Komitetu Naukowego
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Nowe rejestracje - UE � maj 2009

G - UK£AD MOCZOWO-
P£CIOWY I HORMONY

P£CIOWE
G03 - Hormony p³ciowe i �rodki
wp³ywaj¹ce na czynno�æ uk³adu
p³ciowego; G03A - Hormonalne
�rodki antykoncepcyjne dzia³aj¹ce
ogólnie; G03AC - Progestageny
Ulipristali acetas: Ellaone (HRA
Pharma) jest �rodkiem antykoncep-
cyjnym do stosowania w przypad-
kach nag³ych w ci¹gu 120 godzin (5
dni) od stosunku p³ciowego bez za-
bezpieczenia lub w przypadku, gdy
zastosowana metoda antykoncepcji
zawiod³a. Przed za¿yciem tabletki
Ellaone nale¿y wykluczyæ ci¹¿ê.
Octan uliprystalu jest doustnym, syn-
tetycznym modulatorem receptora
progesteronowego o wysokim po-
winowactwie wi¹zania do tego re-
ceptora u ludzi. G³ówny mechanizm
dzia³ania polega na hamowaniu lub
opó�nianiu owulacji, ale na skutecz-
no�æ preparatu mog¹ mieæ równie¿
wp³yw zmiany w endometrium.
W Charakterystyce Produktu Lecz-
niczego �rodka Ellaone brak jest in-
formacji, jakie jest dzia³anie prepa-
ratu w przypadku, gdy przed jego
przyjêciem dosz³o do owulacji i za-
p³odnienia komórki jajowej. Nie ma
informacji, czy zachodz¹ce �zmiany
w endometrium� mog¹ uniemo¿liwiæ
zagnie¿d¿enie siê powsta³ego ludz-
kiego zarodka w jamie macicy - jed-

W maju 2009 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 4 decyzje o dopuszczeniu do
obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Jeden preparat zawiera now¹ sub-
stancjê czynn¹: octan uliprystalu. Produkty omówiono w ramach klasy ATC wed³ug WHO oraz substancji czynnej
preparatu, z krótkim opisem postaci i z uwzglêdnieniem wskazañ, pomijaj¹c inne szczegó³y, które mo¿na znale�æ w
witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.eu.int).

Decyzj¹ Komisji Europejskiej z 17 kwietnia 2009 zawieszono pozwolenie na dopuszczenie do obrotu pro-
duktu leczniczego Raptiva (Serono) zawieraj¹cego efalizumab (klasa L04AA).

nak tego typu dzia³anie przedporon-
ne, przerywaj¹ce ¿ycie cz³owieka na
etapie zarodkowym, mog¹ wywie-
raæ preparaty zawieraj¹ce lewonor-
gestrel w dawkach 750 mcg i 1500
mcg (Postinor Duo, Norlevo, Esca-
pelle), znajduj¹ce siê w tej samej kla-
sie ATC.
Produkt Ellaone jest przeciwwska-
zany do stosowania w ci¹¿y i w przy-
padku podejrzenia ci¹¿y. Dostêpna
jest bardzo ograniczona ilo�æ danych
dotycz¹cych stanu zdrowia p³odu/
noworodka w przypadku nara¿enia
ci¹¿y na dzia³anie octanu uliprystalu.
Pomimo ¿e nie stwierdzono wp³ywu
teratogennego, wyniki badañ na
zwierzêtach s¹ niewystarczaj¹ce, aby
oceniæ toksyczny wp³yw na repro-
dukcjê.
Nie wiadomo, czy octan uliprystalu
jest wydzielany do mleka ludzi i zwie-
rz¹t. Jest to substancja lipofilna i teo-
retycznie mo¿e byæ wydzielana do
mleka. Nie mo¿na wykluczyæ ryzy-
ka dla dziecka karmionego piersi¹.
Po przyjêciu tabletki Ellaone nie za-
leca siê karmienia piersi¹ przez co
najmniej 36 godzin.

L - LEKI PRZECIWNOWO-
TWOROWE I WP£YWAJ¥CE

NA UK£AD
ODPORNO�CIOWY

L04/L04A - Leki hamuj¹ce uk³ad
odporno�ciowy; L04AD - Inhibito-

ry kalcyneuryny
Tacrolimusum: Modigraf (Astellas
Pharma) w postaci granulatu do spo-
rz¹dzania zawiesiny doustnej jest
wskazany w profilaktyce odrzucania
przeszczepu u doros³ych i dzieci,
bêd¹cych biorcami alogenicznych
przeszczepów nerki, w¹troby lub
serca oraz do leczenia w przypad-
kach odrzucenia przeszczepu aloge-
nicznego opornego na terapiê inny-
mi  immunosupresyjnymi produkta-
mi leczniczymi u doros³ych i dzieci.
Wydaje siê, ¿e na poziomie moleku-
larnym w dzia³aniu takrolimusu po-
�redniczy wi¹zanie z bia³kiem cyto-
zolu (FKBP12), odpowiedzialne za
wewn¹trzkomórkow¹ kumulacjê
leku. Kompleks FKBP12-takroli-
mus swoi�cie i kompetycyjnie wi¹¿e
siê z kalcyneuryn¹ i j¹ hamuje, co
prowadzi do zale¿nego od wapnia
zahamowania dróg przesy³ania sy-
gna³u dla komórek T, zapobiegaj¹c
w ten sposób transkrypcji i aktywa-
cji genów limfokin. Takrolimus jest
silnie dzia³aj¹cym �rodkiem immuno-
supresyjnym, co udowodniono w
do�wiadczeniach w warunkach in
vivo i in vitro. W szczególno�ci ta-
krolimus hamuje tworzenie siê cyto-
toksycznych limfocytów, które s¹
g³ównie odpowiedzialne za odrzuca-
nie przeszczepu. Takrolimus hamuje
aktywacjê komórek T i proliferacjê
komórek B zale¿n¹ od wspomaga-
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j¹cych komórek T, a tak¿e tworze-
nie siê limfokin (takich jak interleu-
kiny-2, -3 oraz γ-interferon) oraz
ekspresjê receptora interleukiny-2.
Wcze�niej zarejestrowano: w proce-
durze narodowej Prograf kaps. i inj.,
a w scentralizowanej procedurze
unijnej Advagraf kaps. (oba: Astel-
las Pharma).

N - UK£AD NERWOWY
N01 - �rodki znieczulaj¹ce; N01B -
�rodki znieczulaj¹ce dzia³aj¹ce
miejscowo; N01BX - Inne �rodki
znieczulaj¹ce dzia³aj¹ce miejscowo
Capsaicinum: Qutenza (NeurogesX)
w postaci plastra na skórê o wymia-
rach 14 cm x 20 cm (280 cm2) za-
wieraj¹cego 8% kapsaicyny (179 mg
= 640 µg na cm2 plastra) jest wska-
zana w leczeniu obwodowego bólu
neuropatycznego u doros³ych pa-
cjentów bez cukrzycy w monotera-
pii lub w skojarzeniu z innymi lekami
przeciwbólowymi. Kapsaicyna jest
wysoko wybiórczym agonist¹ recep-
tora waniloidowego z grupy recep-
torów przej�ciowego potencja³u
(ang. receptor potential vaniloid re-
ceptor - TRPV1). Pocz¹tkowy
wp³yw kapsaicyny polega na akty-
wacji nocyreceptorów TPRV1 w
skórze, co wywo³uje podra¿nienie i
rumieñ w wyniku uwolnienia neuro-
peptydów wazoaktywnych. Po eks-
pozycji na kapsaicynê nocyrecepto-
ry skóry staj¹ siê mniej czu³e na ró¿-
ne bod�ce. Pó�ne dzia³ania kapsa-
icyny s¹ czêsto okre�lane jako �znie-
czulenie� i uwa¿a siê, ¿e to one od-
powiadaj¹ za ust¹pienie bólu. Od-
czucia z nerwów skórnych bez eks-
presji TPRV1 pozostaj¹ niezmienio-
ne, w³¹cznie ze zdolno�ci¹ odczuwa-

nia bod�ców mechanicznych i wibru-
j¹cych. Indukowane kapsaicyn¹
zmiany w nocyreceptorach skóry s¹
odwracalne, co wykazano w bada-
niach z udzia³em zdrowych ochotni-
ków, u których obserwowano po-
wrót normalnej funkcji (odczuwanie
nieprzyjemnych odczuæ) na prze-
strzeni tygodni. Plaster Qutenza po-
winien byæ na³o¿ony na najbardziej
bolesne miejsca na skórze (z zasto-
sowaniem maksymalnie 4 plastrów).
Lekarz powinien okre�liæ bolesne
miejsce i zaznaczyæ je na skórze. Pla-
ster Qutenza nale¿y na³o¿yæ na nie-
uszkodzon¹, niepodra¿nion¹, such¹
skórê i pozostawiæ na 30 minut na
stopach (np. w neuropatii w przebie-
gu zaka¿enia HIV) i na 60 minut w
innych miejscach (np. w neuralgii
popó³pa�cowej). Je�li ból utrzymuje
siê lub nawraca, leczenie plastrem
Qutenza mo¿na powtarzaæ co 90 dni.
Podczas przygotowywania plastra
Qutenza i oczyszczania miejsc lecze-
nia za³¹czonym ¿elem oczyszczaj¹-
cym nale¿y zak³adaæ za³¹czone do
opakowania rêkawiczki nitrylowe.
Nie nale¿y stosowaæ rêkawiczek la-
teksowych, poniewa¿ nie zapewniaj¹
one odpowiedniej ochrony. Je�li to
konieczne, w celu poprawy przyle-
gania plastra, nale¿y obci¹æ w³osy w
miejscu leczenia (nie nale¿y goliæ w³o-
sów). W celu zmniejszenia dyskom-
fortu zwi¹zanego z na³o¿eniem pla-
stra Qutenza przed zabiegiem na ca³¹
powierzchniê miejsca leczenia i do 1-
2 cm jego okolicy nale¿y nanie�æ �ro-
dek miejscowo znieczulaj¹cy. Quten-
za to plaster jednorazowego u¿ytku,
który mo¿e byæ, przed zdjêciem folii
uwalniaj¹cej, przyciêty do okre�lo-

nego rozmiaru i kszta³tu leczonej po-
wierzchni. Aby zapewniæ sta³y kon-
takt plastra z miejscem leczenia,
mo¿na wykorzystaæ za³¹czone do
opakowania elastyczne skarpetki lub
gazê.
N06 - Psychoanaleptyki; N06D -
Leki przeciw demencji; N06DA -
Antycholinoesterazy
Rivastigminum: Nimvastid (Krka) to
4. zarejestrowana marka rywastyg-
miny, a 2. lek generyczny. Wcze�niej
zarejestrowano centralnie preparaty
firmy Novartis Europharm: Exelon i
Prometax, a tak¿e Rivastigmine Teva
(Teva Pharma).
Preparat Nimvastid jest wskazany do
leczenia objawowego ³agodnej do
�redniozaawansowanej postaci otê-
pienia typu alzheimerowskiego oraz
do leczenia objawowego ³agodnej
do �redniozaawansowanej postaci
otêpienia u pacjentów z idiopatyczn¹
chorob¹ Parkinsona.
Uwa¿a siê, ¿e rywastygmina jest in-
hibitorem acetylo- i butyrylocholino-
esterazy z grupy karbaminianów,
usprawniaj¹cym cholinergiczne prze-
ka�nictwo neurosynaptyczne, przez
spowalnianie procesu rozk³adu ace-
tylocholiny, uwalnianej przez czynno-
�ciowo sprawne neurony choliner-
giczne. Tak wiêc rywastygmina mo¿e
mieæ pozytywny wp³yw na objawy
ubytkowe, dotycz¹ce procesów po-
znawczych u pacjentów z otêpieniem
zwi¹zanym z chorob¹ Alzheimera i
chorob¹ Parkinsona. Rywastygmina
wywiera dzia³anie hamuj¹ce w sto-
sunku do cholinoesteraz, tworz¹c z
nimi kompleks za pomoc¹ wi¹zania
kowalencyjnego, co powoduje ich
czasow¹ inaktywacjê.
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W maju 2009 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zosta³o wprowadzonych 13 nowych marek produk-
tów leczniczych:

NOWO�CI NA RYNKU � maj 2009

Klasa 
ATC/WHO 

Nazwa 
miêdzynarodowa 

Nazwa handlowa Podmiot 
odpowiedzialny 

Obszar i data 
rejestracji 

A02BC Omeprazolum Tulzol Bentley PL 08.2008 
A12AX Calcium + 

colecalciferolum 
Recalvit D Biofarm PL 07.2007 

C09AA Trandolaprilum Tensotrand Actavis PL 03.2008 
Trandolapril 
Actavis, zm. 
06.2008 
Tensotrand 

C10AA Atorvastatinum Atorvastatinum 
Farmacom 

Farmacom PL 11.2007 
Atorvastatin 
Farmacom, zm. 
09.2008 
Atorvastatinum 
Farmacom 

C10AA Simvastatinum Simcovas Actavis PL 06.2008 
Actalipid, zm. 
09.2008 
Simcovas 

M01AX Glucosaminum Flexove Navamedic PL 02.2008 
Glucomed, zm. 
06.2008 
Flexove 

M03AX Toxinum 
botulinicum typum 
A 

Vistabel Allergan PL 03.2008 

N03AF Rufinamidum Inovelon Eisai UE 01.2007 
N05AX Risperidonum Apo-Risperid Apotex PL 02.2008 
N06AX Venlafaxinum Lafactin Apotex PL 12.2008 
N06DA Donepezilum Donectil ICN Polfa 

Rzeszów 
PL 02.2009 

R03DC Montelukastum Asmenol Polpharma PL 11.2008 
S01ED51 Brinzolamidum + 

timololum 
Azarga Alcon UE 11.2008 

 

A - PRZEWÓD POKARMOWY
I METABOLIZM

A02 - Leki stosowane w zaburze-
niach zwi¹zanych z nadkwa�no-
�ci¹; A02B - Leki stosowane w
chorobie wrzodowej i refluksie
¿o³¹dkowo-prze³ykowym; A02BC
- Inhibitory pompy protonowej

A12 - Substancje mineralne; A12A
- Preparaty wapnia; A12AX -
Wapñ, preparaty z³o¿one

C - UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C09 - Leki dzia³aj¹ce na uk³ad re-
nina-angiotensyna; C09A/C09AA

- Inhibitory ACE, leki proste
C10 - Leki wp³ywaj¹ce na stê¿e-
nie lipidów; C10A - Leki wp³ywa-
j¹ce na stê¿enie lipidów, leki pro-
ste; C10AA - Inhibitory reduktazy
HMG CoA
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M - UK£AD MIÊ�NIOWO-
SZKIELETOWY

M01 - Leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne; M01A - Niestery-
dowe leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne; M01AX - Inne
niesterydowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne
M03 - �rodki zwiotczaj¹ce miê-
�nie; M03A - �rodki zwiotczaj¹ce
miê�nie dzia³aj¹ce obwodowo;
M03AX - Inne �rodki zwiotczaj¹-
ce miê�nie dzia³aj¹ce obwodowo

Opracowanie: dr n. farm. Jaros³aw Filipek
Kierownik Dzia³u Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

N - UK£AD NERWOWY
N03/N03A - Leki przeciwpadacz-
kowe; N03AF - Pochodne karbok-
samidu
N05 - Leki psychotropowe; N05A
- Leki neuroleptyczne; N05AX -
Inne leki neuroleptyczne
N06 - Psychoanaleptyki;
N06A - Leki przeciwdepresyjne;
N06AX - Inne leki przeciwdepre-
syjne
N06D - Leki przeciw demencji;
N06DA - Antycholinoesterazy

R - UK£AD ODDECHOWY
R03 - Leki stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg oddecho-
wych; R03D - Inne leki dzia³aj¹ce
ogólnie stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg oddecho-
wych; R03DC - Antagoni�ci recep-
torów leukotrienowych

S - NARZ¥DY ZMYS£ÓW
S01 - Leki okulistyczne; S01E - Leki
przeciw jaskrze i zwê¿aj¹ce �reni-
cê; S01ED - Leki blokuj¹ce recep-
tory β-adrenergiczne; S01ED51 -
Timolol, preparaty z³o¿one

Przegl¹d prasy
Liczba aptek i punktów aptecznych ro�nie

Liczba aptek i punktów aptecznych w Polsce ca³y czas ro�nie, jednak dynamika wzrostu w porównaniu z
latami poprzednimi jest mniejsza.

W czerwcu liczba aptek w Polsce wynios³a 13 440 - wynika z danych IMS Health, firmy monitoruj¹cej
polski rynek medyczny. To zaledwie o 60 placówek wiêcej ni¿ pod koniec 2008 roku. Dla porównania w ca³ym
ubieg³ym roku przyby³o ich w sumie niespe³na 400, a rok wcze�niej prawie 500.

- Coraz czê�ciej, w wyniku du¿ej konkurencji, obserwujemy likwidacjê i przejêcia indywidualnych aptek
przez sieci aptek - mówi Marcin Gawroñski z IMS Health.

Znaczenie placówek powi¹zanych kapita³owo z roku na rok ro�nie i obecnie sieci sk³adaj¹ce siê co najmniej
z piêciu placówek stanowi¹ ponad 18 proc. aptek.

Coraz �mielej na rynku radzi sobie fundusz inwestycyjny Penta, w³a�ciciel sieci ¯abka. Fundusz potrzebo-
wa³ tylko roku na zdetronizowanie dotychczasowego lidera Euro Apteki.

Przez ostatnie kilkana�cie miesiêcy Penta skupowa³a �redniej wielko�ci firmy posiadaj¹ce najczê�ciej po
kilkana�cie aptek. Ostatnim jej nabytkiem by³a kupiona w listopadzie 2008 roku za ponad 25 mln z³ sieæ Veris z
rocznymi przychodami w wysoko�ci 100 mln z³.

Apteki to w Polsce �wietny interes. Oko³o 4 proc. z ponad 13 tys. istniej¹cych placówek generuje miesiêcz-
nie obroty powy¿ej 300 tys. z³. Ta grupa odpowiada za 9 proc. sprzeda¿y na rynku aptecznym. S¹ to g³ównie
placówki zlokalizowane w centrach handlowych, w których pacjenci kupuj¹ suplementy diety czy dermoko-
smetyki.

W I kwartale 2009 r. warto�æ rynku (w cenach hurtowych netto) wynios³a ok. 5,66 mld z³ - podaje IMS
Health. W ujêciu rok do roku dynamika wzrostu rynku po trzech miesi¹cach 2009 roku wynios³a 11,9 proc.
Tylko w marcu rynek apteczny zwiêkszy³ siê o 10,7 proc. i by³ wart oko³o 1,9 mld z³.

Polskie apteki zaopatrywane s¹ przez ponad 170 hurtowni farmaceutycznych, przy czym niemal 75 proc.
rynku pozostaje w rêkach najwiêkszej pi¹tki: ACP Pharma, Farmacol, PGF, Prosper, Torfarm, do której trafia
wiêkszo�æ zysków.

�Gazeta Prawna�2009-07-01



– 53 –

CHWILA ODDECHU

Czasem lato nad wod¹, czasem woda letni¹ burz¹ przychodzi ...

Bywa i letni¹ por¹, ¿e pogodny i ciep³y poranek zapowiadaj¹cy kolejny s³oneczny, wakacyjny czas, zmienia
siê w dzieñ z nisko wisz¹c¹ ciemn¹ chmur¹, czasem tylko pozornie burzow¹.
I, gdy w nieskazitelnie b³êkitnym mazowieckim widnokrêgu unosz¹ siê przeciwno�ci losu, krok za krokiem,
mijaj¹ godziny.

Z³y dzieñ

Ten dzieñ mia³ byæ zupe³nie inny
kropla po kropli sp³ywa³y barwy pogodnego
nieba
zmywa³y szare godziny,
a jednak zgubi³am siê,
czy¿by w minutach z³ego dnia
czy w s³owach g³o�nych wczorajszej gazety ?
Pozostaje mi tylko
i�æ powoli
w stronê zachodz¹cego dnia.

Prze³amuj¹c nadchodz¹c¹ niechêæ do chwil trudnych, podziwiam rozkwit³e w letni¹ noc kwiaty. Niszcz¹c
blask rozrzuconych klejnotów rosy, idê przed siebie, patrz¹c w b³yszcz¹ce oczy spotykanym �majsterszty-
kom natury�.

Oczy kwiatów

Gdy cisza zamienia siê
w szelest sekund porannych
rozgniatam chwilê w d³oniach -
pachnie dzik¹ miêt¹.
Gdy jeszcze nie rani¹
z³e godziny
mogê spojrzeæ w oczy
najpiêkniejszemu z kwiatów.

Urodzi³am siê w okolicy le�nej, gdzie sosny nieobjête u�ciskiem ramion, przygl¹da³y siê sobie w mazowiec-
kiej Wi�le. Letnie dni p³ynê³y równie leniwie jak pozornie spokojna Rzeka.  Na wi�lanych ³achach piasek
parzy³ stopy a z zielonego brzegu pachnia³y poziomki. I tylko gêsi budzi³y nieokre�lone zwi¹zki kapitoliñskie.
Poprzez lektury i wyobra�niê.
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Lipcowe objawienie

Moja dusza
wylêg³a siê w lipcowe
skwarne po³udnie,
w grubej so�nie
starej i samotnej.
Przywarowa³y bia³e ob³oki,
rzeka lekko woda szepta³a
�wiat³o by³o
i cisza.

Dla lepszego docenienia w³asnej ziemi, nale¿y czasem zmieniæ krajobraz. S³oñce hiszpañskie, bezlitosne dla
dzikiej zieleni,  przynosi bujne, a¿ wystawne t³o dla muzyki w ogrodach Aranjuez. Po powrocie nale¿y po-
równaæ z muzyk¹ wikliny przed nadchodz¹cym zmierzchem.

W drodze do Madrytu

W ogrodach Aranjuezu
przekwit³y ju¿ rododendrony
stojê nad brzegiem
spokojnej wody
i patrzê w b³êkitne oczy nieba,
a wokó³ po³udnie.

Wszystko jednak zmierza do pocz¹tków zadumy i lekkiego smutku przemijania. Do wspomnieñ nie tylko
minionego lata, równie¿ tych wszystkich, które ju¿ tylko by³y. Im wcze�niejsze tym bardziej ciep³e, d³ugie i
tkane z bardziej kolorowych przêdzy i s³odsze od przejrza³ego agrestu.

M³ode wino

Wypad³y mi z r¹k
dni spokojne pachn¹ce orzechami w trawie
i noce,
gdy u�miechaj¹ siê sny i s³owa opustosza³y.
Rozla³a siê mg³a po ³¹kach -
bia³e spojrzenie wi�niowego zachodu.
Tam, gdzie wiosn¹ rwa³am kwitn¹ce minuty
pachnie m³ode wino i wczesne astry.
Piêkne dzi� by³o po¿egnanie s³oñca
lecz ju¿ nie bêdê rozwa¿aæ losów
przypadkowej ³zy.

Lidia Maria Czy¿
Fot.  Olga Sierpniowska


