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Ksi¹dz Józef Jachimczak, Krajowy Duszpasterz S³u¿by
Zdrowia odprawi³ mszê w intencji aptekarzy

Msza odby³a siê w ko�ciele p.w. �w. Krzy¿a w Warszawie.
Poczet Sztandarowy wystawi³a NIA

Doktor Grzegorz Kucharewicz, Prezes NRA zainaugurowa³
uroczysto�ci Dnia Aptekarza

W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzy�ci. Obecny by³ m.in.
pose³ Boles³aw Piecha, Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia Sejmu RP

Mgr Anna Agata Poæwiardowska oraz Mgr Maria Gra¿yna
Rogowska zosta³y odznaczone Srebrnymi Krzy¿ami Zas³ugi.

Na zdjêciu � w towarzystwie wiceministra zdrowia Adama
Fronczaka i Prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza

Wyró¿nieni tytu³em �Stra¿nik Wielkiej Pieczêci
 Aptekarstwa Polskiego�

Recital Alicji Majewskiej

Magister Jolanta Po³ajdowicz z Lublina i doktor Jan Majewski
z Poznania zostali uhonorowani medalami im. prof. B. Koskowskiego
Na zdjêciu � w towarzystwie mgr Lidii Czy¿ (w �rodku) � Koordyna-

tora Departamentu Etyki i Deontologii NRA
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TO NIE BY£O
WO£ANIE NA PUSZCZY

Na rynku aptecznym obserwuje siê trudno wyt³umaczalne fakty, ¿e nagle w kilku apte-
kach, zazwyczaj dzieje siê to w du¿ych miejscowo�ciach, pojawia siê lek znacznie tañszy do
najni¿szych cen hurtowych. Taki stan rzeczy doprowadza wielu aptekarzy do irytacji, zw³asz-
cza, ¿e oni tak¿e chcieliby zapewniæ swoim pacjentom lek w najni¿szej cenie.

Nader czêsto aptekarze zmuszeni s¹ t³umaczyæ swoim pacjentom, ¿e nie �¿eruj¹� na nich,
a mar¿a, jak¹ pobieraj¹ nie jest wygórowana i z ledwo�ci¹ starcza na op³acenie kosztów
zwi¹zanych z prowadzeniem apteki.

Rynek leków nie jest, ot tak, zwyczajnym rynkiem. Leki to nie cukierki, których mo¿na nie
kupiæ, zw³aszcza, gdy s¹ drogie. Z lekami jest inaczej. S¹ potrzebne. Najczê�ciej jest to
potrzeba pilna, gdy¿ chodzi o ratowanie zdrowia. Z perspektywy magistra farmaceuty, pro-
fesjonalnego aptekarza prowadz¹cego w³asn¹ aptekê wygl¹da to tak, ¿e nawet, gdy siê
bardzo stara, to nie jest w stanie zaproponowaæ swoim pacjentom ni¿szych cen na leki, gdy¿
musia³by dok³adaæ. Z czego?

Gdy chodzi o realizacjê has³a, ¿e leczenie farmakologiczne mo¿e byæ tañsze sami apteka-
rze nie poradz¹. W przypadku dobra, jakim jest zdrowie nie powinno byæ kompromisów.
Prawo do dobrego zdrowia ma bez wyj¹tku ka¿dy obywatel. Zadaniem w³adz publicznych
jest zapewnienie warunków, aby to prawo zosta³o spe³nione.

Magister farmacji Krzysztof Przystupa, Prezes Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie
od dawna sygnalizuje, ¿e ochrony zdrowia nie da siê prawid³owo sprawowaæ w warunkach
nieokie³znanej konkurencji, której przejawem s¹ kosmiczne ró¿nice cen leków. Apele Prezesa
Przystupy (w rubryce Przegl¹d Prasy publikujemy jego wypowied�) nie by³y przys³owio-
wym wo³aniem na puszczy. Wydaje siê, ¿e jego g³os dotar³ do w³adz pañstwowych i argu-
menty, które przedstawia zosta³y rozwa¿one. Jako uczestnik Ogólnopolskiego Dnia Apteka-
rza mia³em okazjê wys³uchaæ zapowiedzi wiceministra zdrowia, pana Marka Twardowskie-
go, o rych³ym uporz¹dkowaniu problemu poprzez zapewnienie równej dostêpno�ci do le-
ków. Je�li leki mog¹ byæ tañsze, to niech bêd¹ tañsze dla wszystkich, a nie tylko dla pacjen-
tów wybranych aptek. Tylko przyklasn¹æ.

Artyku³em pt. �Data wa¿no�ci. Rozwa¿ania o codziennej praktyce aptecznej� redakcja
Aptekarza Polskiego zwraca uwagê na problem zwi¹zany z cechowaniem opakowañ leków.
Autorka pracuje w aptece i niejednokrotnie z¿yma siê, gdy datê wa¿no�ci leku trudno jej
dostrzec nawet przez lupê. £atwo sobie wyobraziæ, ¿e te same problemy prze¿ywa pacjent.
Kto przyjmie � pytamy retorycznie - na siebie odpowiedzialno�æ, gdyby, odpukaæ, zasz³a
pomy³ka i pacjent przyj¹³by lek przeterminowany? Lepiej nie my�leæ o takim przypadku.
Sadzê, ¿e producenci leków wezm¹ sobie do serca wnioski p³yn¹ce z artyku³u.

Ad Gloriam Pharmaciae � te ³aciñskie s³owa s¹ mottem medalu im. Profesora Bronis³awa
Koskowskiego. Na chwa³ê aptekarstwa polskiego sk³ada siê wysi³ek i praca wszystkich
pokoleñ aptekarzy. Tekstem doc. dr hab. Iwony Arabas i dr Wojciecha Giermaziaka redakcja
Aptekarza Polskiego rozpoczyna publikacjê Pocztu Wielkich Aptekarzy Polskich, którzy,
gdyby ¿yli w naszych czasach dost¹piliby, jak s¹dzimy, nie mniejszych zaszczytów, jak
aptekarze wyró¿nieni medalami im. Profesora Bronis³awa Koskowskiego.

Zbigniew Solarz
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Na Ogólnopolski Dzieñ Apte-
karza, który odby³ siê, podobnie jak
w latach ubieg³ych pod
patronatem Ministra Zdro-
wia zaprosi³a aptekarzy
Naczelna Izba Aptekarska.
� �wiêto, co roku jest
okazj¹ podczas której
�rodowisko farmaceu-
tyczne mo¿e spêdziæ czas
w atmosferze przyja�ni,
serdeczno�ci i docenienia
tych najbardziej zas³u¿o-
nych dla farmacji i apte-
karstwa farmaceutów -
zauwa¿y³ dr Grzegorz Ku-
charewicz, Prezes Naczel-
nej Rady Aptekarskiej.
- To dzieñ spotkania przy-
jació³ Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej, zwi¹zanych z
farmacj¹ i nie tylko.

Pomagaæ
potrzebuj¹cym

Dzieñ Aptekarza
nierozerwalnie zwi¹zany
jest ze �w. Damianem i �w.
Kosm¹, patronami zawo-
du. Niestety na ich temat
niewiele wiemy, a wiado-
mo�ci, którymi dysponujemy bar-
dziej opieraj¹ siê na przypuszcze-
niach ni¿ pewnych faktach. Historia
nie pozostawi³a bowiem po nich ¿ad-
nych wiarygodnych dokumentów.
Istniej¹ tylko podania i legendy. We-
d³ug nich przyszli �wiêci byli praw-

dopodobnie bli�niakami i pochodzili
z Arabii. Zostali lekarzami, ale za le-

kle skromni i sumienni, przez co stali
siê wybitnymi lekarzami. Przedmio-
tem ich troski by³ ka¿dy potrzebuj¹-
cy ich pomocy, chory cz³owiek.
W szczególny sposób zajmowali siê
biednymi. Godnie i cierpliwie znie�li
okrutne tortury, do koñca nie wyparli
siê Chrystusa. Wed³ug legendy ich
mêczeñstwo mia³o miejsce ok. 300
r. podczas prze�ladowañ za czasów
Dioklecjana. Zginêli w Kyrrhos w
Syrii. Zostali pochowani w Cyrze. Ich
grób od razu zas³yn¹³ cudami, a kult

wzrasta³. Nad grobem
mêczenników papie¿ �w.
Symmach wzniós³ wspa-
nia³¹ bazylikê, która do
czasów przybycia Ara-
bów, a potem Turków,
by³a celem licznych piel-
grzymek. Stamt¹d ich kult
rozpowszechnia³ siê bar-
dzo szybko i obj¹³ ca³y
Ko�ció³. W Konstantyno-
polu cesarz Justynian
Wielki wystawi³ ku ich
czci dwie �wi¹tynie.
Twierdzi³, ¿e dziêki ich
wstawiennictwu wyzdro-
wia³ z ciê¿kiej choroby. S¹
patronami zgromadzenia
Jezuitów, Florencji, fakul-
tetu medycyny na uniwer-
sytetach, aptekarzy, cho-
rych, dentystów, lekarzy i
pielêgniarek. Ich atrybuta-
mi s¹ m.in. instrumenty
medyczne, korona w rê-
kach, krzy¿ i kamieñ oraz
miecz.

Z pe³nym zaufaniem
Tegoroczne uroczysto�ci roz-

poczê³y siê msz¹ �wiêt¹ w ko�ciele
�w. Krzy¿a w Warszawie, celebro-
wan¹ w intencji wszystkich pokoleñ
aptekarzy i farmaceutów przez ksiê-
dza Józefa Jachimczaka, Krajowe-
go Duszpasterza S³u¿by Zdrowia.

25 wrze�nia 2008 roku - OGÓLNOPOLSKI DZIEÑ APTEKARZA

Bez fartucha
W zgodnej opinii uczestników, obchody Ogólnopolskiego Dnia Ap-

tekarza by³y prawdziwym �wiêtem. I trudno siê temu dziwiæ: by³ czas
na rozmowê o powa¿nych problemach, uhonorowanie zas³u¿onych far-
maceutów, ale tak¿e na kole¿eñskie spotkania po latach i �³yk� kul-
tury w najlepszym wydaniu.

List gratulacyjny
Prezydenta RP � Lecha Kaczyñskiego

czenie nie pobierali ¿adnych op³at.
Dzia³ali w Syrii i w Cylicji w Ma³ej
Azji. W domu otrzymali chrze�cijañ-
skie wychowanie, ale leczyli tak¿e
pogan, przez co wielu z nich na prze-
sz³o na chrze�cijañstwo. Wszystkie
relacje potwierdzaj¹, ¿e byli niezwy-



– 5 –

OGÓLNOPOLSKI DZIEÑ  APTEKARZAOGÓLNOPOLSKI DZIEÑ  APTEKARZA

Potem uczestnicy przenie�li siê w go-
�cinne progi Muzeum Kolekcji Jana
Paw³a II w Warszawie. Po wprowa-
dzeniu sztandaru NIA, zebranych
powita³ dr Grzegorz Kucharewicz,
który wprawdzie mówi³ o nêkaj¹cych
farmaceutów problemach, ale jak na
radosne �wiêto przysta³o, zrobi³ to
z wiar¹ w lepsze jutro.

Dyrektor Anna Grêziak, do-
radca Prezydenta RP odczyta³a spe-
cjalny list od Prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego. Ministerstwo Zdrowia
reprezentowane by³o m.in. przez
podsekretarzy stanu - Adama Fr¹-
czaka i Marka Twardowskiego oraz
przez Zbigniewa Niewójta, zastêp-
cê G³ównego Inspektora Farmaceu-
tycznego. Minister Marek Twardow-
ski podkre�li³, ¿e bez �rodowiska
aptekarskiego nie jest mo¿liwe funk-
cjonowanie ochrony zdrowia.
- Reprezentujê pogl¹d, ¿e apteki sta-
nowi¹ pewne �ród³o utrzymania
i kontynuacji tradycji rodzinnych �
powiedzia³ minister Twardowski.
Minister zapowiedzia³, ¿e w znowe-
lizowanej ustawie Prawo Farmaceu-
tyczne znajd¹ siê uregulowania do-
tycz¹ce opieki farmaceutycznej.

W�ród licznie przyby³ych go-
�ci byli m.in. parlamentarzy�ci repre-
zentuj¹cy Sejm i Senat RP, przed-
stawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej,
towarzystw naukowych, uczelni oraz
instytucji i firm zajmuj¹cych siê sze-
roko rozumianym lekiem. Wszyscy
podkre�lali wielk¹ i niezast¹pion¹ rolê
farmaceuty w systemie ochrony
zdrowia, oraz to, ¿e jest on pierw-
szym pracownikiem s³u¿by zdrowia,
do którego po pomoc kieruj¹ siê
pacjenci, obdarzaj¹c go jednocze�nie
wielkim zaufaniem.

Zebrani wys³uchali wyk³adu
�Aptekarze - nauce i spo³eczeñ-
stwu�, który przygotowali doc. dr
hab. Iwona Arabas i dr Wojciech
Giermaziak.

dr farm. Wojciech Piotrowski, nagrodzo-
ny medalem im. prof. Bronis³awa
Koskowskiego
Skoñczy³em ³ódzk¹ uczelniê, w rodzinie
nie by³o ¿adnych tradycji farmaceutycz-
nych. Jestem pierwszym z rodu, ale cór-
ka Anna posz³a ju¿ w moje �lady i skoñ-
czy³a farmacjê, chocia¿ najpierw studio-
wa³a architekturê. Tak¹ zrobi³a mi nie-
spodziankê. Widaæ jednak, jest w apte-
kach jaka� magiczna si³a. Ja te¿ siê o tym
�aptecznym� przyci¹ganiu przekona³em.

Swoj¹ drogê zawodow¹ zaczyna³em na uczelni. Pracowa³em w Zak³a-
dzie Mikrobiologii Wydzia³u Farmacji Akademii Medycznej w £odzi
i tak mia³o zostaæ, ale jednak pierwszy stó³ ci¹gn¹³. I tak oto, poprzez
ró¿ne koleje losu, miêdzy innymi poprzez pracê w aptece, która siê spa-
li³a, trafi³em do Karpacza, gdzie sam prowadzê aptekê. Zim¹ to apteka
trochê nietypowa, bo i Karpacz nie jest zwyk³ym miastem. To przecie¿
kurort narciarski, ja sam tak¿e je¿d¿ê na nartach. I w³a�nie zim¹ sporo
tutaj urazów narciarskich, otaræ, st³uczeñ nogi, rêki. Kiedy jednak �niegi
topniej¹ moja apteka staje siê klasyczn¹ apteka w niewielkiej miejsco-
wo�ci. Sporo pracy i jeszcze wiêcej satysfakcji. Doktorat zrobi³em pra-
cuj¹c w aptece. Dlatego zupe³nie nie brakuje mi du¿ego miasta. Jestem
zaszczycony nagrod¹, któr¹ otrzyma³em. Zupe³nie szczerze powiem, ¿e
nie spodziewa³em siê. Takie chwile jeszcze bardziej przekonuj¹, ¿e to,
co my farmaceuci robimy ma sens i s³u¿y ludziom.

TW

mgr farm. Bo¿ena Golañska, nagrodzo-
na medalem im. prof. Bronis³awa
Koskowskiego
Powiem tak zwyczajnie, po ludzku: bar-
dzo siê cieszê z tej nagrody, bo to nagroda
aptekarzy dla aptekarzy. Ja od wielu lat
dzia³am w samorz¹dzie aptekarskim, mój
m¹¿ Ryszard jest lekarzem, pracuje spo-
³ecznie w Izbie Lekarskiej, wiêc temat sa-
morz¹dów zawodowych jest w naszym
domu czêsto poruszany. Niedawno zrezy-
gnowa³am z prowadzenia apteki w £odzi

i przenios³am j¹ na wie�. Tam naprawdê dzieje siê to, co nazywamy
opiek¹ farmaceutyczn¹. Pacjenci autentycznie oczekuj¹ pomocy apte-
karza. To du¿a odpowiedzialno�æ, ale tak¿e rado�æ z faktu, ¿e mo¿na
komu� pomóc. Najpierw pomaga³am studentom pracuj¹c na uczelni,
teraz s³u¿ê pomoc¹ chorym. Praca w aptece dostarcza mi prawdziwej
satysfakcji. Muszê przyznaæ, ¿e trudniej o zadowolenie z pracy w samo-
rz¹dzie aptekarskim, bo nasze dzia³ania nie zawsze przynosz¹ efekty
oczekiwane przez �rodowisko.

TW
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Postanowieniem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej z
dnia 21 listopada 2007 r.
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi

za zas³ugi w dzia³alno�ci na rzecz
samorz¹du farmaceutycznego

otrzyma³y:

mgr Anna Agata Poæwiardowska
mgr Maria Gra¿yna Rogowska

Lista osób odznaczonych
odznak¹ honorow¹
Ministra Zdrowia

�ZA ZAS£UGI DLA OCHRONY
ZDROWIA�.

- ROK 2008 - 

Kazimierz Belniak � Lublin
Krystyna Caban - £ód�
Olga Fedorowicz - Wroc³aw
Boles³awa Florczak - Kalisz
Emilia Maria Fietkiewicz - Bydgoszcz
Alina Górecka - Poznañ
Alicja Haraburda-Mateuszuk - Bia³ystok
Maria Izdebska - Kalisz
Barbara Jab³oñska-Osypiuk - Lublin
Stefan Kaliszuk - Lublin
Józefa Król - Lublin
Anna Józefa
Kuliszewska-Krakowiak - Szczecin
Bo¿ena Maækowiak - Wroc³aw

Ma³gorzata Mazur - £ód�
Barbara Ogórek - Opole
Anna Wieczorek - £ód�

Lista osób uhonorowanych
Medalem im. prof. Bronis³a-

wa Koskowskiego
- ROK 2008 - 

UCHWA£A Nr V/ 31 /2008
z dnia 11 wrze�nia 2008 r.
NACZELNAEJ  RADY 

APTEKARSKIEJ

w sprawie przyznania Medalu im.
prof. Bronis³awa Koskowskiego

Janina Babicz - Rzeszów
Ryszard Bregu³a - Katowice
Piotr Brukiewicz - Katowice
Barbara Brzeska - Rzeszów
Jadwiga Brzeziñska - Koszalin
Krystyna Dro�dziel - Olsztyn
Edward Józef Dura - Bydgoszcz
Danuta Gajek - Warszawa
Maria Jab³oñska-Rajda - Katowice
Zdzis³awa Jadczak - Czêstochowa
Alicja Konstankiewicz - Lublin
Marianna Kosowska - Olsztyn
Wanda Koz³owska - Olsztyn
Krzysztof Majka - Katowice
Leszek Stanis³aw Marsza³³ - Bydgoszcz
Henryk Miko³ajczyk - Bydgoszcz
Ewa Nikodemska - Katowice
Danuta Ocioszyñska - Warszawa
Stanis³aw Piechula - Katowice
Kamilla Pietkiewicz - Olsztyn
Eugenia Rybka - Katowice
Ma³gorzata Str¹k - Czêstochowa
Bo¿enna Tondys - Warszawa
Janusz Zarêba - Koszalin

Wreszcie przyszed³ czas na
uhonorowanie najbardziej zas³u¿o-
nych. Za zas³ugi dla chwa³y, po¿ytku
i rozwoju aptekarstwa Naczelna
Rada Aptekarska przyzna³a medale
im. prof. Bronis³awa Koskowskie-
go oraz tytu³y Stra¿nika Wielkiej Pie-
czêci Aptekarstwa Polskiego. Fir-
mom farmaceutycznym patronuj¹-
cym przedsiêwziêciom programo-
wym samorz¹du aptekarskiego przy-
znano tytu³y Mecenasa Samorz¹du
Aptekarskiego. Laureaci odebrali
wyró¿nienia z r¹k Prezesa Naczel-
nej Rady Aptekarskiej. Przed ode-
braniem wyró¿nienia przypominano
zas³ugi wyró¿nionych. Wrêczono
równie¿ odznaczenia pañstwowe
i odznaki honorowe za zas³ugi dla
ochrony zdrowia.

A na zakoñczenie wisienka na
torcie, czyli znakomity koncert oko-
liczno�ciowy w wykonaniu Alicji
Majewskiej i W³odzimierza Korcza.

Potem, tak¿e w salach Mu-
zeum, odby³ siê koktajl i spotkania
kole¿eñskie.
� To piêkna uroczysto�æ � cieszy³
siê mgr farm. Rudolf Wojta³a, jeden
z nestorów warszawskich farmaceu-
tów. � To tak naprawdê jedna z nie-
wielu okazji, aby�my spotkali siê
bez fartucha,  w eleganckich wnê-
trzach i spokojnie porozmawiali.
A jest, o czym. I szczerze powiem,
¿e ju¿ dzisiaj z niecierpliwo�ci¹ cze-
kam na kolejne �wiêto Aptekarzy.
      My tak¿e, bo s¹dz¹c z frekwen-
cji oraz nastrojów panuj¹cych w�ród
farmaceutów takich spotkañ nigdy
do�æ.

Zbigniew Solarz
mgr farm. Tomasz Wypych
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UCHWA£A Nr V/ 22 /2008
z dnia 3 lipca 2008 r.

NACZELNEJ  RADY 
APTEKARSKIEJ

w sprawie przyznania Medalu im.
prof. Bronis³awa Koskowskiego

     
Maria Anielska-Ko³pa - Olsztyn   
Benedykta Borecka - Bydgoszcz   
Aleksandra Burek - Opole   
Stefania Paulina Gdaniec - Gdañsk   
Alina Giewartowska - Wroc³aw   
Bo¿ena Golañska - £ód�   
Renata Goleñ-Flis - Kielce   
Stanis³awa Go³êbiewska - Rzeszów   
Anna Go³dyn - Kalisz   
Halina Gos³awska - Bielsko-Bia³a   
Roman Jan Grzechnik - Opole   
Barbara Hellich-Mêczyñska - Poznañ   
Eugeniusz Iwasieczko - Opole   
Maria Kasyna - Szczecin   
Maria Krysiñska - Szczecin   
Maria Kwiatkowska - Opole   
Teresa Korbut - Olsztyn    
Krzysztof Lejman - Kielce   
Zbigniew Leszczyñski - Olsztyn   
Kazimierz £ukowski - Lublin   
Anna Majchrzak - Czêstochowa   
Janina Maria Majewska - Bydgoszcz   
Jan Majewski - Poznañ   
Ma³gorzata Mazur - £ód�   
Mariusz Michalak  - Poznañ   
Piotr Pawe³ Molin - Bielsko-Bia³a   
Maria Mostowik - Bielsko-Bia³a   
Irena Mo�ciñska - Bielsko-Bia³a   
Wiktor Napióra - £ód� (z puli  NIA)   
Przemys³aw Orlikowski - Czêstochowa   
Dorota Krystyna Pastok-Chomicka -

Koszalin   
Micha³ Andrzej Paw³owski - Byd-

goszcz   
Janina Perzyna - Bielsko-Bia³a   
Stanis³aw Pic - Poznañ   
Tadeusz Pi³at - Kielce   
 Wojciech Piotrowski - Wroc³aw   
Jadwiga Policzkiewicz  - Szczecin   
Jolanta Po³ajdowicz - Lublin   
Maria Gra¿yna Rogowska - Bydgoszcz   
W³adys³aw Romanowicz - Lublin   
Ma³gorzata Sadurek - Szczecin   
Halina Stanis³awska - Bielsko-Bia³a   
Dariusz Piotr Tatara - Koszalin   
Jolanta Turchan - Bielsko-Bia³a   

Joanna Urbañska - Szczecin   
Zenon Wolniak - Bia³ystok   
Anna Beata Wróblewska - Bia³ystok   
Zofia Wirzeska - Opole   

Lista uhonorowanych tytu³em
�Stra¿nika Wielkiej Pieczêci

Aptekarstwa Polskiego�
- ROK 2008 - 

UCHWA£A Nr V/ 33 /2008
z dnia 11 wrze�nia 2008 r.

NACZELNEJ RADY APTE-
KARSKIEJ

w sprawie przyznania tytu³u
�Stra¿nika Wielkiej Pieczêci

Aptekarstwa Polskiego�

Ks. Józef Jachimczak
Krajowy Duszpasterz S³u¿by Zdrowia

Muzeum Farmacji w £odzi

 UCHWA£A Nr V/ 23 /2008
 z dnia 3 lipca 2008 r.
NACZELNEJ RADY

APTEKARSKIEJ

w sprawie przyznania tytu³u
�Stra¿nika Wielkiej Pieczêci

Aptekarstwa Polskiego�

Lucyna Bu³a�  
Mieczys³aw Walkiewicz
Edward Wojtas
Barbara Zieliñska-Psuja
El¿bieta Zwoliñska  
Grodziskie Zak³ady Farmaceutyczne

�POLFA� S.A.
  

Tytu³ Mecenas Samorz¹du Apte-
karskiego otrzyma³y firmy:

Servier

Polpharma

�wiêci Kosma i Damian �
patroni aptekarzy
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Podwaliny tej dziedzinie da³  Franz
Halberg, wieloletni przewodnicz¹cy
Miêdzynarodowego Towarzystwa
Chronobiologii. Halberg ju¿ w latach
osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku
postulowa³ konieczno�æ przewarto-
�ciowania wiedzy o efektach dzia³a-
nia leków z uwzglêdnieniem bioryt-
mów. Na przyk³ad - sporo badañ
farmakologicznych wykonuje siê na
gryzoniach, które maj¹ prawie
wszystkie rytmy w zupe³nej odwrot-
no�ci do ludzi (s¹ m.in. aktywne w
nocy). Badania przeprowadzone z
uwzglêdnieniem rytmiki aktywno�ci
dziennej wykaza³y istotne ró¿nice.

Najbardziej zauwa¿alne, a jedno-
cze�nie najistotniejsze z punktu wi-
dzenia wiêkszo�ci terapii lekowych
s¹ rytmy oko³odobowe. Udowod-
niono, i¿ w ci¹gu doby zmianie ulega
rytmika podstawowych procesów
odpowiedzialnych za kinetykê leków
� wch³aniania, dystrybucji, biotrans-
formacji i wydalania. Jednocze�nie
rytmicznie zmienia siê wra¿liwo�æ nie-
których receptorów. Chronofarma-
kolodzy podkre�laj¹, i¿ dziêki wy-
korzystaniu zdobyczy nauki, której
siê po�wiêcaj¹ mo¿liwe jest nie tyl-
ko zmniejszenie, lub zwiêkszenie si³y
dzia³ania leków, ale tak¿e obni¿enie
toksyczno�ci i stopnia nasilenia dzia-
³añ niepo¿¹danych. Ma to niezwy-

kle istotne znaczenie w przypadku le-
ków o ma³ym wska�niku terapeu-
tycznym, w przypadku których daw-
ka lecznicza i toksyczna ró¿ni¹ siê od
siebie nieznacznie.  Klasycznym
przyk³adem zmniejszenia dzia³añ nie-
po¿¹danych jest zsynchronizowanie
podawania leków sterydowych z ich
naturalnym wyrzutem z gruczo³ów.
Poniewa¿ stê¿enie naturalnych stero-
idów wzrasta rano, podanie ich
w tym samym czasie w postaci leku
nie zak³óca naturalnego rytmu wy-
dzielania wewnêtrznego.

Wa¿n¹ ga³êzi¹ chronofarmakolo-
giii jest chronopatologia. Pozwala
ona na zrozumienie ró¿nic w natê¿e-
niu objawów chorobowych w zale¿-
no�ci od czasu. Jest to dziedzina nie-
zwykle po¿yteczna nie tylko ze
wzglêdu na walor medyczny. Pozwa-
la ona na nawi¹zanie lepszego kon-
taktu z chorym � poprzez zrozumie-
nie jego objawów, a tak¿e umiejêt-
no�æ  ich fachowego obja�nienia.
Pacjenci bardzo czêsto opisuj¹c
swoje dolegliwo�ci powo³uj¹ siê na
czas ich wystêpowania.   Klasycz-
nym przyk³adem jest wra¿liwo�æ na
ból, która jest najwy¿sza w nocy, a
najni¿sza w godzinach popo³udnio-
wych. I rzeczywi�cie � to zwykle
przed po³udniem pojawiaj¹ siê pa-
cjenci, u których ból jest niezwykle

silny (do apteki przychodz¹ zwykle
nie po leki OTC, lecz ju¿ z recept¹).
Z tej samej przyczyny popo³udnie
jest uwa¿ane za znakomit¹ porê na
np. zabieg lub wizytê u dentysty. Inny
przyk³ad - bóle ¿o³¹dka w chorobie
wrzodowej nasilaj¹ siê w nocy ze
wzglêdu na wiêksz¹ produkcjê kwa-
su solnego. Z kolei wysokie stê¿enie
histaminy w godzinach snu sprawia,
i¿ nasileniu ulegaj¹ objawy chorób
alergicznych m.in. �wi¹d.  Zrozumie-
nia zmian aktywno�ci uk³adu choli-
nergicznego na przestrzeni doby po-
zwala zrozumieæ, dlaczego noc
sprzyja atakom astmy. Natomiast
zwiêkszona czêsto�æ zawa³ów serca
(lub innych epizodów sercowych)
przypada na godziny poranne (8-12),
ze wzglêdu na fakt, i¿ po przebudze-
niu siê ro�nie ilo�æ amin katecholo-
wych.

Bardzo ogólnie mo¿na przyj¹æ, i¿
dostêpno�æ biologiczna leków poda-
wanych drog¹ doustn¹ jest wy¿sza
w dzieñ, ni¿ w nocy. Warunkowane
jest to prostym faktem, i¿ czynno�æ
wydzielnicza, perystaltyczna i kr¹¿e-
nie jelitowe znacz¹co wygaszaj¹ siê
w porze spoczynku. Wracaj¹c do
przyk³adu z napadami dychawicy
oskrzelowej - preparaty teofiliny
podaje siê najczê�ciej na noc. Cza-
sami pacjent ma przepisane dwie

Czas na lek, czyli praktyczne
aspekty chronofarmakologii

Rytmiczno�æ, regularne powtarzanie siê tych samych elementów to nieod³¹czna cecha natury. Na przy-
k³ad fraktale, struktury samopodobne odpowiadaj¹ za kszta³t p³atków �niegu, b³yskawic, czy kwiatów
kalafiora. Przyk³ady te dotycz¹ powtarzalno�ci w przestrzeni, wiemy jednak, ¿e cykliczno�æ dotyczy tak¿e
zjawisk rozci¹gaj¹cych siê w czasie. Równie¿ w organizmie ludzkim zachodz¹ przemiany dyktowane pora-
mi dnia, miesi¹ca, roku. W codziennej pracy farmaceuty znaczenie ma zale¿no�æ pomiêdzy losem  leków
w organizmie, a por¹ ich podania. Nauka, która zajmuje siê tym zagadnieniem nosi nazwê chronofarma-
kologii.
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dawki � mniejsz¹ i wiêksz¹. Z przy-
czyn podanych powy¿ej, wy¿sza
dawka jest przepisywana z my�l¹
o przyjêciu jej wieczorem.

Odkryto tak¿e zale¿no�æ czasow¹
pomiêdzy por¹ dnia a przepuszczal-
no�ci¹ bariery ochronnej skóry.
Uwa¿a siê, ¿e penetracja leków po-
dawanych na skórê jest najwy¿sza
bardzo wcze�nie rano i maleje stop-
niowo w ci¹gu dnia.

Poszczególne narz¹dy zmieniaj¹
tempo swojej pracy na przestrzeni
doby. Na przyk³ad biotransformacja
w¹trobowa wykazuje najwy¿sze
natê¿enie popo³udniu, noc¹ ak-
tywno�æ ta ulega wygaszeniu, co
mo¿e mieæ znaczenie dla leków
podlegaj¹cych efektowi pierwsze-
go przej�cia. Podobnie praca ne-
rek podlega wp³ywom rytmów
dobowych. Dodatkowo pH mo-
czu jest wysokie w dzieñ, a w nocy
niskie, co ma wp³yw na usuwanie
leków, które ze wzglêdu na swoj¹
strukturê mo¿na zaklasyfikowaæ
jako kwa�ne lub zasadowe

Przyk³adem rytmów oko³o-
rocznych z jakimi spotkaæ siê
mo¿e farmaceuta jest zwiêkszona
liczba przypadków depresji oraz za-
ostrzeñ choroby wrzodowej w okre-
sie jesiennym.

Rytmami w organizmie cz³owie-
ka steruje tzw. �wewnêtrzny zegar�.
W procesie starzenia ulega on natu-
ralnej desynchronizacji. Bardzo czê-
sto starsi pacjenci skar¿¹ siê na trud-
no�ci z zasypianiem. Czasami upa-
truj¹ w bezsenno�ci objawu choro-
bowego. Najczê�ciej jednak nie jest
to nic gro�nego � po prostu sygna³y
wysy³ane przez zegar biologiczny s¹
coraz s³absze i nie zawsze czytelne
dla organizmu. Pojawi³y siê nawet
doniesienia, i¿ rozregulowanie zega-
ra biologicznego � na przyk³ad po-
przez przej�cie na emeryturê z zatra-
ceniem codziennych, powtarzalnych

obowi¹zków � mo¿e przyczyniaæ siê
do pogorszenia samopoczucia, a na-
wet ujawnienia siê pewnych dolegli-
wo�ci.

To, z czym farmaceuci borykaj¹
siê na co dzieñ to konieczno�æ udzie-
lania porad dotycz¹cych pory przyj-
mowania poszczególnych prepara-
tów. Problemu nie ma, gdy dawko-
wanie wynosi dwa, lub trzy razy
dziennie. W przypadku specyfików
stosowanych w pojedynczej dawce
dobowej niekiedy jeste�my w krop-
ce. Czy brak adnotacji na recepcie

oraz brak informacji w ulotce infor-
macyjnej usprawiedliwia zalecenie
�proszê stosowaæ o dowolnej po-
rze�? Wydaje mi siê, ¿e na tym polu
jest ogromna luka. I szczerze mówi¹c
nie s¹dzê, ¿eby farmaceuta by³ w³ad-
ny decydowaæ np. o tym, w jaki spo-
sób rozdysponowaæ dawkowanie na
przestrzeni dnia kilku leków przeciw-
nadci�nieniowych. W grê wchodzi
bowiem nie tylko znajomo�æ bioryt-
mów, ale równie¿ zagadnienia racjo-
nalizacji farmakoterapii, no i oczywi-
�cie � wizja lekarza dotycz¹ca tera-
pii konkretnego pacjenta. Jednocze-
�nie widzê ogromn¹ wdziêczno�æ ze
strony pacjentów, którzy otrzymuj¹
swoje leki z dok³adn¹ informacj¹, co,
jak i kiedy stosowaæ. Dodatkowo
podniesienie �wiadomo�ci chorych

odno�nie stosowanej przez nich ku-
racji, sprawienie, ¿e staje siê ona
bardziej �swojska� � choæby przez
wyt³umaczenie, dlaczego jaki� lek
nale¿y przyjmowaæ na noc - zwiêk-
sza prawdopodobieñstwo, ¿e pacjent
bêd¹ siê oni stosowaæ do otrzyma-
nych zaleceñ.

Moja rada jest taka � studiujmy
w wolnych chwilach ulotki pod k¹-
tem sposobu przyjmowania leków.
Niektóre zawieraj¹ informacje doty-
cz¹ce preferowanej pory przyjmo-
wania. Na przyk³ad statyny podaje

siê zwykle jednorazowo wieczo-
rem ze wzglêdu na fizjologicznie
zwiêkszon¹ syntezê cholesterolu w
godzinach nocnych. Leki moczo-
pêdne z kolei � zwykle rano. Ob-
serwujmy schematy dawkowania
proponowane przez  lekarzy. Nie-
którzy zapisuj¹ je pacjentom z za-
chowaniem podzia³u rano-wieczór.
Ta wiedza, a w³a�ciwie � prakty-
ka, pozwoli nam przynajmniej na
krótk¹ poradê �proszê pani/pana,
ten lek zazwyczaj stosuje siê tak
i tak�. Na koniec kierujmy siê
zdrowym rozs¹dkiem. Wszelkie

leki o w³a�ciwo�ciach pobudzaj¹-
cych � pochodne piracetamu, metyl-
fenidatu, zawieraj¹ce ¿eñ-szeñ �
mo¿emy �mia³o polecaæ do przyjmo-
wania w pierwszej po³owie dnia.
Leki nasenne oraz wiêkszo�æ ank-
sjolityków i �rodków uspokajaj¹-
cych jest przepisywana z my�l¹
o przyjmowaniu ich wieczorem.
Na koniec pozostaje wyraziæ nadzie-
jê, ¿e tak podstawowe zagadnienie,
jak w³a�ciwa pora na przyjêcie pre-
paratu znajdzie opracowania w ma-
teria³ach informacyjnych przygoto-
wywanych przez firmy farmaceutycz-
ne do poszczególnych leków. Byæ
mo¿e tak¿e w szkoleniach ustawicz-
nych dla farmaceutów?

mgr farm. Olga Sierpniowska
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Migotanie przedsionków jest jed-
nym z zaburzeñ rytmu pracy serca
(arytmi¹), charakteryzuj¹cym siê
szybk¹ (�rednio do 400 uderzeñ na
minutê), nieskoordynowan¹ akcj¹
przedsionków.

W zdrowym sercu wêze³ zatoko-
wy, bêd¹cy elektrycznym stymulato-
rem serca, generuje impuls elektrycz-
ny w górnych jamach serca, czyli w
przedsionkach. Impuls ten jest
przekazywany do dolnych jam
serca (komór) w skoordyno-
wany sposób. W trakcie mi-
gotania przedsionków zamiast
jednego impulsu, w ró¿nych
obszarach przedsionków ge-
nerowany jest szereg impul-
sów. Wywo³uje to szybk¹, nie-
regularn¹ aktywno�æ przed-
sionków, powoduj¹c tym sa-
mym szybki  i nieregularny
rytm serca.

Rozpowszechnienie cho-
roby w populacji ogólnej sza-
cowane jest na 0,4 procenta, przy
czym czêsto�æ jej wystêpowania
wzrasta wraz z wiekiem. U osób w
wieku 80 lat i wiêcej, zachorowal-
no�æ utrzymuje siê na poziomie
8 procent.  Ze wzglêdu na proces
starzenia siê spo³eczeñstwa, w przy-
sz³o�ci migotanie przedsionków bê-
dzie dotyka³o coraz wiêksz¹ liczbê
osób. W ci¹gu ostatnich 20 lat licz-
ba hospitalizacji, których przyczyn¹
by³o migotanie przedsionków wzro-
s³a o 66 proc. Istotnym problemem

jest tak¿e wska�nik umieralno�ci
w�ród osób chorych, który jest dwa
razy wy¿szy ni¿ u osób z prawid³o-
wym, zatokowym rytmem serca.

Pacjenci z migotaniem przedsion-
ków skar¿¹ siê na nierówne bicie
serca, �potykanie siê� oraz ko³ata-
nie serca, czyli szybki i nierówny rytm.
Ponadto, na skutek zmniejszenia jego
wydolno�ci, chorzy czêsto czuj¹ siê

os³abieni i zmêczeni, maj¹ zadyszkê
oraz odczuwaj¹ bóle w klatce pier-
siowej. Wiêkszo�æ pacjentów ma
trudno�ci w wykonywaniu prostych
æwiczeñ fizycznych.

Istniej¹ dwa rodzaje migotania
przedsionków � przewlek³e i napa-
dowe. Chorzy z przewlek³ym migo-
taniem i przy wolnej akcji serca
uskar¿aj¹ siê na nierówne bicie ser-
ca, natomiast w przypadku napado-
wego migotania dochodzi do szyb-
kiej akcji komór, a pacjenci uskar-

¿aj¹ siê na ko³atanie serca.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ wystêpo-

wania migotania przedsionków jest
nadczynno�æ tarczycy oraz schorze-
nia uk³adu naczyniowo�sercowego,
m.in. nadci�nienie têtnicze, zwê¿enie
lewego uj�cia ¿ylnego, zwyrodnienie
mia¿d¿ycowe, choroba wieñcowa,
kardiomiopatia, zespó³ sercowo�
p³ucny, a tak¿e zawa³ serca. W rzad-

szych przypadkach cho-
robê mog¹ wywo³ywaæ
wady serca, zatrucia le-
kami oraz niedotlenienie.

Najczêstszym powi-
k³aniem migotania przed-
sionków jest niewydol-
no�æ serca. Szczególnie
niebezpieczne jest po-
wstanie w przedsionkach
zakrzepów krwi, które
mog¹ doprowadziæ do
zatorów têtnic w p³ucach,
nerkach, koñczynach oraz
naczyniach krezkowych.

Szczególnie niebezpieczne s¹ zatory
têtnic mózgowych, które prowadz¹
do udaru niedokrwiennego mózgu.

Trzepotanie przedsionków
Trzepotanie przedsionków jest

kolejnym rodzajem arytmii, objawia-
j¹cym siê zbyt szybk¹,  ale miarow¹
czynno�ci¹ elektryczn¹ i skurczow¹
przedsionków (kurcz¹ siê z czêsto-
�ci¹ ok. 250-300/min). Trzepotanie
przedsionków dzielone jest na napa-
dowe (trwa do 48 godzin) lub utrwa-

Migotanie i trzepotanie przedsionków
jako najczêstsze przyczyny udaru

Migotanie przedsionków jest najczêstszym zaburzeniem rytmu pracy serca u osób doros³ych, prowa-
dz¹cym do hospitalizacji. W 15�20 procentach schorzenie to jest przyczyn¹ wszystkich udarów.  Uwa¿a
siê, ¿e dotyka 2,5 mln osób w Ameryce Pó³nocnej oraz 4,5 mln osób w Unii Europejskiej.
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lone (trwa d³u¿ej ni¿ 48 godzin).
Pacjenci z trzepotaniem przed-

sionków skar¿¹ siê na ko³atanie ser-
ca, duszno�ci, a nawet zawroty g³o-
wy. W niektórych przypadkach mog¹
tak¿e odczuwaæ ból wieñcowy. Cha-
rakterystycznym objawem trzepota-
nia przedsionków jest nag³e przyspie-
szenie lub zwolnienie akcji serca
w wyniku zmiany pozycji cia³a cho-
rego, a tak¿e szybsze têtnienie ¿y³
szyjnych.

Najczêstsz¹ przyczyn¹ trzepota-
nia przedsionków s¹ organiczne cho-
roby serca, tj. kardiomiopatia, prze-
trwa³y otwór miêdzyprzedsionkowy,
zawa³ serca oraz zapalenie osierdzia.
W rzadszych przypadkach trzepota-
nie przedsionków wystêpuje u ludzi
zdrowych w przebiegu chorób po-
zasercowych, m.in. przy zapaleniu
p³uc, pêcherzyka ¿ó³ciowego lub
opon mózgowych.

Leczenie
U wiêkszo�ci chorych stosuje siê

farmakoterapiê, która poprawia wy-
dolno�æ serca oraz podtrzymuje jego
prawid³owy rytm po umiarowieniu.
W leczeniu podaje siê pacjentom
tak¿e leki przeciwzakrzepowe
w zwi¹zku z ryzykiem powstania za-
torów.

Niektóre leki, poprzez modyfika-
cjê równowagi elektrycznej serca,
wywo³uj¹ liczne dzia³ania niepo¿¹da-
ne m.in. mog¹ same nasilaæ zaburze-
nia rytmu serca, a przy d³ugim sto-
sowaniu toksyczno�æ narz¹dow¹
(najbardziej nara¿one s¹ tarczyca,
oczy, w¹troba i p³uca).  Postêpem w
leczeniu bêdzie zastosowanie drone-
daronu, który okaza³ siê w badaniu
klinicznym skutecznym i dobrze to-
lerowanym preparatem reguluj¹cym
rytm pracy serca.

�ród³o: Informacja prasowa
Warszawa, 2 pa�dziernika 2008

WARTO WIEDZIEÆ

FUNDUSZ ZDYSCYPLINUJE LEKARZY?
�l¹ski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Ka-
towicach informuje, ¿e w Wydziale Gospodarki Lekami �l¹skiego
OW NFZ dostêpny jest nr faksu 032 735 19 79, na który mo¿na
przesy³aæ kopie recept na leki refundowane, wystawionych przez
lekarzy w sposób niezgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami, unie-
mo¿liwiaj¹cy ich realizacjê.

�ród³o: http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-2176.html

MINISTERSTWO ZAPOWIADA WPROWADZENIE
SZTYWNYCH CEN NA LEKI REFUNDOWANE

W komunikacie Rzecznika Prasowego opublikowanym na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Zdrowia napisano, ¿e �Ministerstwo Zdro-
wia, proponuj¹c wprowadzenie do prawa farmaceutycznego
sztywnych cen urzêdowych leków refundowanych, chce ogra-
niczyæ patologiczne promocje leków refundowanych...�

�ród³o: http://www.mz.gov.pl

SCHORZENIA NEUROLOGICZNE I PSYCHIATRYCZNE �
to temat przewodni konferencji, któr¹ organizuje Polskie Towarzy-
stwo Farmaceutyczne i Naczelna Izba Aptekarska. Wspó³organiza-
torem jest Wydzia³ Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagielloñskiego Col-
legium Medicum. Patronat nad imprez¹ obj¹³ Zarz¹d Niemieckich Izb
Aptekarskich.

�ród³o: http://konferencja.salusint.com.pl/
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Najogólniej ból mo¿na podzieliæ
siê na ostry i przewlek³y. Ból ostry
jest najczê�ciej skutkiem przebytych
urazów i ma charakter informacyjny.
Zazwyczaj jest krótkotrwa³y, o �ci-
�le okre�lonej lokalizacji. Ból prze-
wlek³y trwa zazwyczaj powy¿ej
3 miesiêcy, jest uporczywy, nawra-
caj¹cy i wymaga sta³ego leczenia
przeciwbólowego. U wszystkich
chorych cierpi¹cych z powodu bólu
przewlek³ego wystêpuj¹ zaburzenia
fizjologiczne, psychologiczne i spo-
³eczne. Zale¿¹ one od czasu trwania
bólu i stopnia natê¿enia, a nie od jego
przyczyny. W przeciwieñstwie do
bólu ostrego, któremu towarzyszy
charakterystyczne pobudzenie uk³a-
du wspó³czulnego, u pacjentów z
bólem przewlek³ym w miejsce po-
budzenia wegetatywnego pojawia siê
depresyjny nastrój, zaburzenia snu i
nadmierna dra¿liwo�æ. Zaznaczyæ
nale¿y, ¿e pojawienie siê bólu ostre-
go jest niezale¿ne od wieku, nato-
miast bóle przewlek³e wystêpuj¹ czê-
�ciej u pacjentów w wieku pode-
sz³ym i dotycz¹ g³ównie narz¹du ru-
chu. Do oceny bólu próbuje siê sto-
sowaæ skalê s³own¹ Likketa opart¹
na piêciu okre�leniach bólu (brak
bólu, ból s³aby, ból umiarkowany, ból
silny i ból nie do zniesienia), lub ska-
lê numeryczn¹ (ocena doznañ bólo-
wych od 1 do 10).

Zgodnie z zaleceniami Miêdzyna-
rodowego Stowarzyszenia Badania
Bólu leczenie chorych z bólem po-
winno mieæ charakter interdyscypli-
narny i uwzglêdniaæ nie tylko aspekt
kliniczny, lecz tak¿e potrzebê postê-
powania psychologicznego i rehabi-
litacyjnego. Zalecane s¹ wiêc meto-
dy leczenia uwzglêdniaj¹ce leczenie
farmakologiczne, inwazyjne (aneste-
zjologiczne, chirurgiczne), rehabilita-
cyjne, psychologiczne, alternatywne
(akupunktura, akupresura).

Leczenie farmakologiczne jest
najczê�ciej stosowan¹ metod¹. Sto-
sowane leki przeciwbólowe pod-
wy¿szaj¹ próg czucia bólu, w wyni-
ku czego obni¿a siê zdolno�æ odbie-
rania negatywnych doznañ bólo-
wych. G³ównym wska�nikiem wybo-
ru leku jest nasilenie bólu. Dawka
leku dobierana jest indywidualnie dla
ka¿dego chorego  w zale¿no�ci od
rodzaju bólu i jego natê¿enia.

Do zwalczania stanów bólowych
o s³abym i �rednim nasileniu stosuje
siê niesteroidowe leki przeciwzapal-
ne (NLPZ). Leki te nale¿¹ do naj-
czê�ciej stosowanych na �wiecie,
a do ich tak znacznego zu¿ycia przy-
czynia siê fakt, ¿e wiele z nich jest
dostêpnych bez recepty. Nie bez zna-
czenia jest tak¿e to, ¿e leki te znaj-
duj¹ zastosowanie w przewlek³ym
leczeniu chorób o pod³o¿u zapalnym,

a tak¿e dora�nie jako leki przeciw-
gor¹czkowe. Pomimo tego, ¿e ich
dzia³anie jest objawowe i krótko-
trwa³e, to pozwalaj¹ one milionom
chorych na funkcjonowanie w co-
dziennym ¿yciu.  NLPZ stosuj¹ naj-
czê�ciej pacjenci z dolegliwo�ciami
uk³adu kostno-stawowego: zmiany
zwyrodnieniowe stawów u pacjen-
tów w podesz³ym wieku, oraz zmia-
ny zapalne wystêpuj¹ce m.in.
w przebiegu reumatoidalnego zapa-
lenia stawów.

Mechanizm dzia³ania tej grupy le-
ków zwi¹zany jest hamowaniem ak-
tywno�ci cyklooksygenzy (COX)
niezbêdnej do syntezy prostaglandyn,
szczególnie prostaglandyny PGE2
dzia³aj¹cej gastroprotekcyjnie, fizjo-
logicznie wytwarzanej przez �luzów-
kê ¿o³¹dka. Obecnie znane s¹ dwie
izoformy cyklooksygenazy � COX-
1 i COX-2. COX-1 jest tzw. cyklo-
oksygenaz¹ konstytutywn¹, obecn¹
w warunkach fizjologicznych w �lu-
zówce ¿o³¹dka (o dzia³aniu cytopro-
tekcyjnym), w nerkach (regulacja
przep³ywu krwi przez nerki) i  �ród-
b³onku naczyñ krwiono�nych (wp³yw
na funkcjê p³ytek krwi). COX-2 in-
dukowana jest przez proces zapal-
ny, a w warunkach fizjologicznych
wykazano jej obecno�æ w nerkach,
o�rodkowym uk³adzie nerwowym
oraz w komórkach �ródb³onka miê-

Rola niesteroidowych leków przeciwzapalnych
w leczeniu bólów o s³abym i �rednim nasileniu
Zgodnie z definicj¹ Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (IASP) ból jest �nieprzyjem-

nym, zmys³owym i emocjonalnym prze¿yciem towarzysz¹cym istniej¹cemu lub zagra¿aj¹cemu uszkodze-
niu tkanki, b¹d� jedynie odnoszonym do takiego uszkodzenia�. Zdolno�æ odczuwania doznañ bólowych
jest cech¹ bardzo indywidualn¹ (ka¿dy cz³owiek ma inny próg bólu), zmieniaj¹c¹ siê pod wp³ywem czynni-
ków zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych. Wra¿liwo�æ na ból ma tak¿e g³êbokie pod³o¿e psycholo-
giczne, dlatego w leczeniu bólu przewlek³ego i nowotworowego wa¿nym elementem jest psychoterapia.
Pomimo, ¿e ból jest doznaniem przykrym, spe³nia w organizmie rolê ostrzegawczo-obronn¹ wskazuj¹c na
uszkodzenie, b¹d� zagro¿enie uszkodzeniem tkanek.
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�ni g³adkich. To ona odpowiada za
wytworzenie prostaglandyn powo-
duj¹cych wzrost przepuszczalno�ci
naczyñ krwiono�nych, obrzêk i w
konsekwencji ból. Od jej aktywno-
�ci zale¿y tak¿e synteza prostacykli-
ny (PGI2) wykazuj¹cej dzia³anie roz-
kurczaj¹ce naczynia oraz dzia³anie
antyagregacyjne. Zahamowanie
przez NLPZ powstawania prosta-
glandyn powoduje ograniczenie za-
palenia oraz zmniejszenie bólu.

�Klasyczne� NLPZ (kwas acety-
losalicylowy, ibuprofen, ketoprofen,
naproksen) hamuj¹ obie izoformy
COX, w konsekwencji czego uzy-
skujemy po¿¹dane dzia³anie prze-
ciwbólowe i przeciwzapalne (hamo-
wanie COX-2) oraz niepo¿¹dane
dzia³anie zwi¹zane z hamowaniem
COX-1. Zahamowanie aktywno�ci
COX-1 prowadzi do wyst¹pienia
dzia³añ niepo¿¹danych ze strony
przewodu pokarmowego (nad¿erki,
owrzodzenia i krwawienia z przewo-
du pokarmowego), uk³adu kr¹¿enia,
uk³adu moczowego (upo�ledzenie
czynno�ci nerek, retencja soli i wody)
i oddechowego (stany spastyczne
oskrzeli - �astma aspirynowa�). Nie-
rzadko wystêpuj¹ te¿ odczyny skór-
ne w postaci rumienia, pokrzywki,
czy z³uszczaj¹cego zapalenia skóry.
Tak powa¿ne dzia³ania niepo¿¹dane
sta³y siê powodem wprowadzenia na
rynek leków o preferencyjnym dzia-
³aniu na COX-2, nie wp³ywaj¹cych
na aktywno�æ COX-1. Intensyw-
no�æ blokowania poszczególnych
izoform uwa¿a siê obecnie za pod-
stawê nowego podzia³u NLPZ. Do
preferencyjnych inhibitorów COX-
2 nale¿y etodolak, meloksykam, ni-
mesulid i nabumeton, a grupê  leków
selektywnie blokuj¹cych COX-2 sta-
nowi¹ koksyby (celekoksyb). Sto-
sowanie inhibitorów COX-2 jest
wiêc zdecydowanie bezpieczniejsze,
co ma szczególne znaczenie u pa-

cjentów obci¹¿onych ryzykiem cho-
roby wrzodowej. Niestety koksyby,
chocia¿ nie uszkadzaj¹ �luzówki
¿o³¹dka i dzia³aj¹ silnie przeciwzapal-
nie, hamuj¹ w �ródb³onku naczyñ
biosyntezê prostacykliny (PGI2), co
mo¿e prowadziæ do niekorzystnych
dzia³añ sercowo-naczyniowych.
NLPZ mog¹ zwiêkszaæ podwy¿szo-
ne ci�nienie têtnicze oraz maskowaæ
dzia³anie leków obni¿aj¹cych ci�nie-
nie (β-blokerów, inhibitorów kon-

wertazy angiotensyny i leków mo-
czopêdnych), co ma szczególne zna-
czenie w przypadku pacjentów
w wieku podesz³ym z towarzysz¹-
cym nadci�nieniem.

Zaznaczyæ nale¿y, NLPZ wyka-
zuj¹ tzw. �efekt pu³apowy�, co ozna-
cza, ¿e po przekroczeniu okre�lonej
dawki skuteczno�æ przeciwzapalna i
przeciwbólowa nie poprawia siê,
natomiast znacznie zwiêksza siê ry-
zyko wyst¹pienia objawów niepo¿¹-
danych, szczególnie ze strony prze-
wodu pokarmowego. B³êdem tak¿e
jest ³¹czenie kilku NLPZ jednocze-
�nie. Leki te powinno siê stosowaæ
w pe³nej dawce i po ocenie skutecz-
no�ci i ewentualnych dzia³añ niepo-

¿¹danych (po oko³o 3-4 dniach),
zastosowaæ lek z innej grupy. Od-
stêpstwem od tej zasady jest jedno-
czesna terapia kwasem acetylosali-
cylowym i innym NLPZ u pacjentów
zagro¿onych zawa³em miê�nia serco-
wego lub udarem mózgu.

Niew¹tpliwie NLPZ bêd¹ jesz-
cze d³ugo stanowiæ podstawê lecze-
nie przeciwbólowego i przeciwzapal-
nego, tak wiêc wiedza na temat ry-
zyka wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹da-

nych i interakcji przyczyni siê do
optymalizacji leczenia przeciwbó-
lowego i pozwoli na modyfikacjê
leczenia u pacjentów obci¹¿onych
najwiêkszym ryzykiem.

dr n. farm. Ewa Poleszak
Katedra i Zak³ad

Farmakologi z Farmakodynamik¹,
Uniwersytet Medyczny

w Lublinie
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Niewiele wiadomo o medycy-
nie arabskiej przed islamem, ponie-
wa¿ wiedza oparta na g³ównie na
przekazach ustnych nie pozostawi³a
po sobie materialnych �róde³.

Powsta³e w wyniku dzia-
³alno�æ Mahometa, Koran jak
i sunna (zbiór opowie�ci o czy-
nach i wypowiedziach Maho-
meta) zawieraj¹ kanony Isla-
mu, jak i zasady reguluj¹ce
¿ycie ka¿dego muzu³manina.
Nie mog³o wiec zabrakn¹æ
w nich zapisów dotycz¹cych
lecznictwa. W jednym z roz-
dzia³ów wymienia siê ówczesne
�rodki lecznicze i sposoby ich
przyrz¹dzania, w�ród których
znajduj¹ siê m.in. bia³y cyna-
mon, ostromlecz, rzewieñ,
miód, imbir itp., z tym, ¿e
wskazuje oprócz �rodków me-
dycznych równie¿ zaklêcia
i amulety. Sunna proroka Ma-
hometa propaguje równie¿ pro-
filaktykê i higienê osobist¹.
�Czysto�æ to po³owa wiary� to
zdanie przypisywane Mahome-
towi jako hadis (hadis, czyli
opowie�æ o ¿yciu Mahometa lub jego
wypowied�), mo¿e mieæ uzasadnie-
nie w opowie�ci jak pewnego razu
dwa anio³y przyby³y do Mahometa i
przemy³y jego serce �niegiem, co
uczyni³o je czystym. Zalecan¹ higie-
nê mo¿emy uj¹æ ogólnie jako zakaz

spo¿ywania alkoholu (s³owo pocho-
dzi z jêzyka arabskiego, od s³ów al
ghul - z³y duch), miêsa wieprzowego
i nakaz przestrzegania szeroko po-

jêtej czysto�ci, co przejawia³o siê na-
kazem ablucji przed ka¿d¹ modlitw¹.
Drugim tematem zdrowotnym, któ-
ry regulowa³ przez nakazy Koran
i hadisy, by³o powszechne ob¿ar-
stwo. Jak mo¿na siê domy�leæ, zale-
cano umiarkowanie w jedzeniu �G³ód

to doktor. Nigdy nie jedz do syta.
Jedna trzecia ¿o³¹dka dla pokarmu,
jedna trzecia dla napoju, jedna trze-
cia dla ducha.�

�mieræ Mahometa
koñczy okres medycyny
profetycznej, kiedy to wszel-
kie zalecenia i zabiegi spo-
³eczne kszta³towa³y siê pod
wp³ywem jego nauk.

Najs³ynniejszym leka-
rzem tego okresu by³ Al-Ha-
rith ibn Kalada, zwany al-
Thakafi, urodzony w okoli-
cach Mekki pod koniec VI
stulecia, a zmar³y w roku
634.By³ on przyjaciel Maho-
meta. Ibn Kadala utworzy³
pierwsz¹ szko³ê w D¿undi-
szapur w Persji. Interesowa³
siê szczególnie higien¹ oso-
bist¹ i seksualn¹, polecaj¹c
przede wszystkim k¹piele,
nie zalecaj¹c stosowania nar-
kotyków i lekarstw, które nie
s¹ absolutnie konieczne. Po-
zosta³o o nim niewiele wia-
domo�ci ponad te o utworze-
niu pierwszego szpitala

i pierwszej szko³y przyszpitalnej.
W VII wieku ma miejsce eks-

pansja arabska, w skutek której
wszystkie licz¹ce siê o�rodki me-
dyczne trafiaj¹ pod panowanie kali-
fatu. Arabowie stykaj¹ siê równie¿
z medycyn¹ hebrajsk¹, a potem

Medycyna arabskaObecnie, gdy pojêcie �medycyna arabska� mo¿e kojarzyæ siê wiêkszo�ci osób
z bardzo egzotycznymi sposobami leczenia, warto przybli¿yæ metody lecznicze i leki stosowane na Bliskim
Wschodzie, by przekonaæ siê, ¿e w istocie medycyna ta stanowi³a pomost pomiêdzy staro¿ytnymi syste-
mami leczniczymi a medycyn¹ �redniowieczn¹, z której wyros³a medycyna wspó³czesna.

�redniowieczna medycyna arabska kontynuowa³a osi¹gniêcia medycyny staro¿ytnej Grecji, czerpi¹c
z nauk ojca medycyny Hipokratesa oraz Galena. Ich nauki by³y jednak przez wieki wzbogacane i modyfi-
kowane, skutkiem czego medycyna arabska w okresie swego najwiêkszego rozkwitu w XI wieku by³a ju¿
samodzielnym i oryginalnym systemem leczenia.

Medycyna arabska
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chrze�cijañsk¹. Wówczas nastêpuje
najwiêkszy rozwój medycyny arab-
skiej. G³ównymi ogniskami cywiliza-
cji arabskiej staj¹ siê Bagdad � na
Wschodzie i Kordoba na Pó³wyspie
Iberyjskim. Poziomem swojej kultu-
ry i nauki (w tym medycyny) Arabo-
wie przewy¿szali  w tym czasie kraje
chrze�cijañskiej Europy. Powstaj¹
liczne szpitale i apteki, jaki i szko³y
medyczne przy szpitalach (medresy).
Dziedzictwem medycyny arabskiej
tamtego okresu jest niezwykle bo-
gata literatura i galeria oko³o 400
uczonych.

Jednym z najs³ynniejszych, naj-
bardziej wp³ywowym i oryginalnym
by³ Rhazes lub Razi (Abu Bekr Mo-
hammed Ben Zakerija el Razi) ¿yj¹-
cy w latach 860-925. Studia me-
dyczne rozpocz¹³ w wieku 30 lat
i szybko zyska³ s³awê jako �wietny
lekarz i zarz¹dca szpitala w Bagda-
dzie. Opiera³ siê w zakresie dietety-
ki i higieny (filtrowa³ wodê) na zasa-
dach Hipokratesa, równocze�nie
wzoruj¹c siê równie¿ na Galenie.
Jego najs³ynniejsze dzie³o �Antido-
tarium� zawiera opis syropów, pa-
stylek i pigu³ek powlekanych kleikiem
poprawiaj¹cym smak � przez co
mo¿na go uwa¿aæ za prekursora dra-
¿etkowania. Czêsto stosowa³ jako
�rodek leczniczy syrop octowy spo-
rz¹dzany z kwiatów i kory granatu
zmieszany z octem i cukrem, a tak¿e
popularne �jab³ka przeczyszczaj¹ce�
zawieraj¹ce, m.in. aloes i rabarbar
(rzewieñ), a wiêc �rodki u¿ywane
w tym samym celu w dzisiejszych
czasach. Rhazes jako pierwszy
wprowadzi³ do lecznictwa pi¿mo,
ambrê oraz kamforê. Jako �rodki
lecznicze stosowa³ te¿ piwo, olej ry-
cynowy i migda³owy. Wyra¿a³ po-
gl¹d, ¿e do�wiadczenie w medycy-
nie jest podstaw¹ wiedzy. Sam¹ me-
dycynê okre�la³ jako �sztukê, która
po�wiêci³a siê zachowaniu zdrowe-

go cia³a w walce z chorob¹�. Do cie-
kawostek nale¿y fakt, ¿e w jêzyku
arabskim zachowa³y siê tylko prace
Rhazesa, a dzie³a innych s³ynnych
uczonych tamtego okresu znane s¹
wy³¹cznie z przek³adów ³aciñskich.

Bez w¹tpienia najznakomit-
szym uczonym arabskim by³ Awicen-
na � Abu Ali el Hosein Ben Abdullah
Ibn Sina (980-1037). Nazwaæ go
mo¿na, pomijaj¹c chronologiê epok,
cz³owiekiem Renesansu � uczy³ siê
matematyki, filozofii, prawa, medy-
cyny oraz astronomii. W swoim ¿yciu
by³ te¿ mê¿em stanu i wezyrem. Jego
najs³ynniejszym dzie³em by³ �Canon
medicinae� obejmuj¹cy ca³okszta³t
nauki o lecznictwie Galena, a tak¿e
opisy poka�nej liczby leków z³o¿o-
nych. Jego pomys³em by³o z³ocenie i
srebrzenie pigu³ek. Jako pierwszy
wspomina³ o truj¹cych w³a�ciwo-
�ciach sporyszu. Jego dzie³o zosta³o
przet³umaczone na ³acinê w XII wie-
ku i sta³o siê na d³ugie lata podsta-
wowym dogmatem w dziedzinie
lecznictwa. �Kanon medycyny� Awi-
cenny sk³ada siê z 1156 stron o wy-
soko�ci 45 cm podzielonych na 5
ksi¹g. Ksiêga pierwsza podaje defi-
nicjê zadanie medycyny oraz oma-
wia fizjologiê i anatomiê ludzkich na-
rz¹dów. Ksiêga druga zawiera wie-
dzê o lekach prostych (simplica).
Ksiêga trzecia traktuje o schorze-
niach cia³a. Czê�æ czwarta dotyczy
trucizn i kosmetyki, a ostatnia pi¹ta
opisuje leki z³o¿one.

To Awicennia wysnu³ teoriê o
zara�liwym charakterze gru�licy i opi-
sa³ ¿uchwê z³o¿on¹ z dwóch ko�ci
(kwestia co do której mylili siê Hi-
pokrates i Galen).  Nazywany by³
czêsto �ojcem nowoczesnej medy-
cyny� lub �ksiêciem lekarzy� i by³
obok Hipokratesa najwybitniejszym
autorytetem �redniowiecznej medy-
cyny.

Nie sposób wymieniæ wszyst-
kich choæby najs³ynniejszych uczo-
nych arabskich, których dzie³a by³y
w �redniowieczu niewyczerpan¹
skarbnic¹ wiedzy lekarskiej i apte-
karskiej. To w³a�nie im zawdziêcza-
my takie postaci leków jak: ulepki,
ekstrakty, tynktury, pigu³ki i wody
aromatyczne oraz z³ocone i srebrzo-
ne pigu³ki. Jako pierwsi wprowadzili
aparaty destylacyjne i pojêcie alem-
biku, a tak¿e z jêzyka arabskiego
pochodz¹ takie nazwy jak: kamfora,
ulepek, sirupus, eliksir, salmiak, soda
i a³un.

�redniowieczna Europa prze-
jê³a od Arabów tak¿e system lecz-
nictwa w którym zaznaczony by³
wyra�ny rozdzia³ medycyny od far-
macji. Pierwsze apteki publiczne
powsta³y ko³o VIII wieku w Bagda-
dzie, Kordowie i Toledo. Ranga za-
wodu aptekarza musia³a od pocz¹t-
ku byæ du¿a, gdy¿ czêsto przy na-
zwiskach rodowych podawano tytu³
�syn aptekarza�, czy �wnuk apteka-
rza�.

Najlepszym podsumowaniem
bêdzie s¹d Montogomer�ego Watt�a,
który twierdzi³, ¿e �Europejczycy
stali siê spadkobiercami arabskie-
go postêpu, zawdziêczaj¹c im
wszystko, co by³o do zawdziêcze-
nia�.

mgr farm. Jaros³aw Widelski

Katedra i Zak³ad Farmakognozji
z Pracowni¹ Ro�lin Leczniczych,

Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

Pi�miennictwo:
1. www.wikipedia.pl
2. http://www.dia.com.pl/biuletyn_arty-

kul.php?id=865. Wk³ad Arabów w roz-
wój medycyny i farmacji. Zbigniew
Madurowicz

3. http://www.kryminalistyka.fr.pl/histo-
ria_araby.php
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W czasie 44 co-
rocznego spotkania
Miêdzynarodowego

Zrzeszenia Producentów Leków
OTC (AESGP), które odby³o siê
w czerwcu br. w Sztokholmie po-
jawi³o siê wiele informacji o no-
wych trendach na rynku OTC,
które mog¹ oddzia³ywaæ na sytu-
acjê aptek.

Francja: Jak ju¿ wiadomo
od lica br. rz¹d francuski zezwoli³ na
samoobs³ugow¹ sprzeda¿ niektórych
produktów leczniczych w aptekach.
Oczywi�cie decyzja ta dotyczy wy-
branych kategorii produktów leczni-
czych. Samoobs³ugowa sprzeda¿
tych produktów nie jest obligatoryj-
na dla aptek. W sprawie samoob-
s³ugowej sprzeda¿y porozumia³y siê
w dniu 15 styczna br. Zwi¹zek Fran-
cuskich Aptekarzy i Ministerstwo
Zdrowia Francji. Lista produktów
objêtych tak¹ form¹ sprzeda¿y zo-
sta³a ustalona przy uwzglêdnieniu
opinii Francuskiego Urzêdu ds. Bez-
pieczeñstwa Produktów Leczniczych
(AFSSAPS). Na li�cie znalaz³y siê
nastêpuj¹ce grupy produktów lecz-
niczych �rodki przeciwbólowe, prze-
ciwkaszlowe, zapobiegaj¹ce i ³ago-
dz¹ce objawy przeziêbienia, prepa-
raty stosowane w dolegliwo�ciach
przewodu pokarmowego i ¿o³¹dka,

niektóre krople oczne oraz �rodki
stosowane w nikotynowej terapii
zastêpczej. Pozostaje spraw¹
otwart¹, czy kolejne z ponad 3tys.
francuskich preparatów OTC trafi¹
na listê dostêpnych w sprzeda¿y sa-
moobs³ugowej. W ten sposób Mini-
sterstwo Zdrowia Francji opowiada
siê za liberalizacj¹ rynku farmaceu-
tycznego i popraw¹ mo¿liwo�ci wy-
boru stwarzanego pacjentom przez
apteki. Nie bez znaczenia jest zwi¹-
zana ze sprzeda¿¹ samoobs³ugow¹
mo¿liwo�æ porównywania cen na
produkty lecznicze bezpo�rednio
oczami pacjentów. Jednak najwa¿-
niejszym celem rz¹du jest poprawa
�wiadomo�ci zdrowotnej oraz
zwiêkszenie stopnia samoleczenia w
spo³eczeñstwie francuskim. O niskim
stopniu samoleczenia maj¹ �wiad-
czyæ publikowane dane dotycz¹ce
�redniorocznego spo¿ycia prepara-
tów OTC na mieszkañca. Podaje siê,
¿e Francuzi wydaj¹ na te cele 26
euro podczas, gdy Polacy 30, An-
glicy 43 a W³osi i Niemcy po 60 euro.
Francuskie spo³eczeñstwo zaopatru-
je siê w 23 tys. aptek ogólnodostêp-
nych a na jedn¹ aptekê przypada
oko³o 2,8 tys. Mieszkañców. �Rz¹d
francuski pragnie zwiêkszyæ mo¿li-
wo�ci wyboru oraz poprawiæ do-
stêpno�æ produktów leczniczych
swemu spo³eczeñstwu, jednak
w ¿aden sposób nie idzie to w parze
z bezpieczeñstwem, jakie gwarantuj¹
apteki� - takimi s³owami podsumo-
wuj¹ tê sprawê francuscy aptekarze.

Wêgry: Zupe³nie inn¹ dro-
gê liberalizacji rynku farmaceutycz-
nego przyj¹³ rz¹d wêgierski. Mini-
sterstwo Zdrowia opublikowa³o listê
420 preparatów OTC, które mog¹
byæ sprzedawane poza aptekami.
Nie wyra¿ono natomiast zgody na
samoobs³ugow¹ sprzeda¿ tych pre-
paratów. Musz¹ one znajdowaæ siê
w zabezpieczonych gablotach, czy
szafach ekspedycyjnych, niedostêp-
nych dla pacjentów i pod bezpo�red-
ni¹ kontrol¹ sprzedawcy, który do-
datkowo odpowiada za obrót tymi
produktami. Do czasu liberalizacji
wêgierskiego systemu aptecznego
(rok 2007) w kraju tym funkcjono-
wa³o oko³o 2 tys. aptek, z których
1700 by³o w rêkach niezale¿nych
aptekarzy. Resztê w liczbie oko³o
130 stanowi³y apteki du¿ych sieci,
takich jak Pharmanova/Merckle  czy
Phoenix. W miêdzyczasie otworzy³o
siê szereg nowych bardzo dobrze
i nowocze�nie wyposa¿onych aptek
sieciowych. W roku 2008 przewi-
duje siê w³¹czenie do rynku dalszych
graczy detalicznych takich jak Spar/
Interspar z 200 punktami wydawa-
nia, sieci drogeryjnych Rossmann
(równie¿ 200 punktów) i Schlecker
(35 punktów) oraz Muller z nieznan¹
jeszcze liczb¹ punktów obs³ugi.

Aktualn¹ liczbê aptek siecio-
wych oraz ich umiejscowienie przed-
stawia  tabela poni¿ej:

Informacje Departamentu Spraw Zagranicznych NRA

Aktualne informacje z wybranych
krajów europejskich oraz z USA
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W³a�ciciel/Umiejscowienie / Liczba aptek
Tesco / Supermarkety/ 70
Auchan / Supermartety / 10
DM / Sklepy drogeryjne / 200
MOL/OMV/SHLL  / Stacje benzynowe
/ 600

Belgia, Francja, Niemcy:
Dwie o spó³dzielczym statusie hur-
townie farmaceutyczne Sanacorp/
Niemcy i CERP Rouen/Francja za-
mierzaj¹ stworzyæ przeciwwagê dla
konkurencji, która tworzy lub
w przysz³o�ci bêdzie tworzy³a w³a-
sne sieci apteczne. W tym celu obie
w/w hurtownie powo³a³y do dzia³a-
nia spó³kê o nazwie Millenium S.p.A.
z siedzib¹ w Bolonii. Zadaniem tej
firmy bêdzie dzia³anie na rzecz i wy-
stêpowanie w imieniu prywatnych
w³a�cicieli aptek z Belgii, Francji
i Niemiec. Jak do tej pory zaopatru-
j¹c 12 tysiêcy aptek w trzech w/w
krajach firma osi¹ga roczne obroty
rzêdu 5,4 mld. euro. Dla porówna-
nia w tym samym okresie (rok 2007)
obroty spó³ki Celesio wynios³y 17,7
mld. euro a najwiêkszej hurtowni w
Europie - Phoenix osi¹gnê³y poziom
20,7 mld. Euro.

USA: Pó³nocnoamerykañski
gigant internetowej sprzeda¿y pro-
duktów farmaceutycznych Medco
Health Solutions (obroty w roku
2007 wynios³y 28 mld. Euro), wg

niektórych �róde³ posiada wiêkszo-
�ciowe udzia³y w wiod¹cej w sprze-
da¿y internetowej w Europie holen-
derskiej spó³ce �Europa Aphoteek
Venloo�. Zdaniem wielu obserwato-
rów bran¿y farmaceutycznej  poprzez
�cis³¹ wspó³pracê miedzy niemieck¹
sieci¹ drogeryjn¹ �dm� a �Europa
Apotheek� w³adze amerykañskiej fir-
my pragn¹ osi¹gn¹æ znacz¹cy wzrost
obrotów w Europie. Przed wszyst-
kim zale¿y im na zwiêkszeniu obro-
tów w zakresie leków na receptê, do
czego ma przyczyniæ siê nowa stra-
tegia przyjmowania zamówieñ i do-
staw realizacji leków do mieszkañ
pacjentów. S³owami Klausa Gritsch-
nedera - za³o¿yciela Europa Apothe-
ek oraz Davida Israela � szefa dzia³u
rozwoju Medco, �dziêki wspó³pra-
cy z amerykañskim partnerem Euro-
pa Apotheek zajmie w bardzo krót-
kim czasie wiod¹c¹ pozycjê na nie-
mieckim rynku farmaceutycznym.
Zarz¹dzanie ca³o�ci¹ dzia³añ ca³y czas
pozostaje w rekach wiêkszo�ciowe-
go w³a�ciciela, podkre�li³ Israel.
Medco nie ukrywa tak¿e, i¿ plany fir-
my polegaj¹ m.in. na wej�ciu na ko-
lejne rynki europejskie.

Szwajcaria: Maj¹ca swoj¹
siedzibê w zachodniej Szwajcarii gru-
pa aptekarska �Capitole� zrzeszaj¹-
ca wg danych na koniec 2007 roku
61 aptek i perfumerii przez ostanie
lata sukcesywnie powiêksza³a swój
zasiêg kupuj¹c od 6  do 10 przed-
siêbiorstw rocznie. W miêdzyczasie
firma to przy³¹czy³a tak¿e do swej
sieci inne podobne grupy, jak �Ama-
vita� i �Sunstore�.  W roku 2004
Phoenix przej¹³ w spó³ce Capitole
19,5 % udzia³ów a ostatnio w kwiet-

niu 2008 roku wykupi³ pozosta³¹
czê�æ od za³o¿yciela tej firmy Pas-
cala Blanquet staj¹c siê jej wy³¹cz-
nym w³a�cicielem.

Chorwacja: Od 7 kwietnia
2008 roku sieæ drogeryjna z Zagrze-
bia �dm� oferuje oko³o 700 produk-
tów OTC i wiele innych produktów
do tej pory dostêpnych wy³¹cznie
w chorwackich aptekach. W chor-
wackiej filii �dm� testuj¹cej sprzeda¿
produktów OTC na te cele wydzie-
lonych zosta³o 34 m2.  Zatrudniona
zosta³a jedna farmaceutka, której
zadaniem jest udzielanie informacji
pacjentom. Po fazie testów równie¿
w pozosta³ych drogeriach sieci �dm�
na terenie ca³ej Chorwacji wprowa-
dzone zostan¹ stoiska z produktami
OTC. Wypowiadaj¹c siê w tej spra-
wie Prezes �dm� w Austrii, Rudolf
Bauer, stwierdzi³, i¿ ma nadziejê, ¿e
za dwa lata tak¿e w austriackiej sie-
ci powszechnie dostêpne bêd¹ pro-
dukty lecznicze.

Wielka Brytania: Pañ-
stwowy system zdrowia w Wielkiej
Brytanii pod¹¿a w nowym kierunku.
Obok mini � aptek w supermarke-
tach powinni byæ tak¿e dostêpni
praktykuj¹cy lekarze rodzinni (leka-
rze podstawowej opieki zdrowot-
nej), którzy pó�nymi wieczorami lub
w weekendy ubezpieczonym klien-
tom brytyjskiej s³u¿by zdrowia mo-
gliby udzielaæ porad  lekarskich.
W podobnej formie ma byæ tak¿e
dostêpna dla osób ubezpieczonych
opieka pielêgniarska. Jednym zda-
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niem rzecz dotyczy zabezpieczenia
podstawowych porad ambulatoryj-
nych i pielêgniarskich w czasie, gdy
przychodnie i praktyki lekarskie s¹
nieczynne. Jak podaj¹ brytyjskie
media w  do koñca 2008 roku
otwartych zostanie 80 tego typu jed-
nostek.

Francja: Hurtownie zmu-
szone s¹ szukaæ oszczêdno�ci, gdy¿
francuski rz¹d zamierza obni¿yæ z 6,2
% do 5,8 % mar¿ê hurtow¹ na pro-
dukty lecznicze. Rz¹d liczy na to, ¿e
rocznie z tego powodu uzyska 70
mln. euro oszczêdno�ci. Ni¿ej poda-
ne liczby charakteryzuj¹ sytuacjê
francuskich dystrybutorów:
- Hurtownie zaopatruj¹ 23 tysi¹ce
francuskich aptek 2 � 3 dostawami
dziennie,
- 70 % dostaw stanowi¹ leki nie pod-
legaj¹ce refundacji. Jest to oko³o 1,8
miliarda  opakowañ leków,
- Trzy hurtownie dziel¹ miêdzy sie-
bie oko³o 80 % rynku. S¹ to OCP �
córka Celesio, Alliance Healthcare �
nale¿¹ca do angielskiej Grupy Allian-
ce-Boots oraz CERP
   Rouen, która uznawana jest przez
apteki jako najlepiej z nimi wspó³pra-
cuj¹c¹. Jako konkurenci hurtowni
zaczynaj¹ wystêpowaæ producenci,
którzy swoje nierefundowane pro-
dukty lecznicze  coraz czê�ciej dostar-
czaj¹ sami do aptek. Podczas, gdy w
roku  2003 udzia³ takich dostaw wy-
nosi³ zaledwie 9 % wszystkich dostaw
to aktualnie siêga on 15 %.

oprac.:
dr n. farm.Tadeusz B¹belek

Cz³onek Departamentu Spraw
Zagranicznych NRA

W chwili wypadku s³u¿by ra-
townicze czêsto nie wiedz¹, z kim
kontaktowaæ siê w sprawie oso-
by poszkodowanej.

Historia ICE

Pomys³ stworzenia miêdzynaro-
dowego systemu informacyjnego �w
razie wypadku� narodzi³ siê we W³o-
s z e c h .
Opracowa-
³y go media
w ³ o s k i e
przy wspó³-
pracy ze
s³u¿bami ra-
towniczym.
Za najistot-
niejsze przy
ratowaniu
¿ycia pa-
cjenta uzna-
no nastêpu-
j¹ce infor-
macje: gru-
pê krwi,
przyjmowa-
ne leki, pro-
blemy zdro-
wotne, aler-
gie. Informacje te niejednokrotnie
pomagaj¹ w walce z czasem o ludz-
kie ¿ycie.

Sam skrót powsta³ jednak
w Wielkiej Brytanii, podczas zama-
chów terrorystycznych w 2005 roku.

miêdzynarodowy skrót I-C-E, czyli
�in case of emergency�, co oznacza
�w razie wypadku�. Skrót ten do-
brze przyj¹³ siê w �rodowisku ratow-
ników medycznych, którzy zaczêli go
popularyzowaæ i promowaæ umiesz-

Karta I-C-E

w walce z czasem
o ludzkie ¿ycie

Wtedy to w³a�nie brytyjski parame-
dyk Bob Brotchie wpad³ na pomys³
wprowadzenia porêcznego skrótu.
Uznano, ¿e telefon komórkowy to
przedmiot, który prawie zawsze
mo¿na znale�æ przy osobie poszko-
dowanej w wypadku. Lista kontak-
tów w komórkach jest jednak bar-
dzo d³uga i nie wiadomo, kogo
w pierwszej kolejno�ci nale¿a³oby
powiadomiæ. Zaproponowano wiêc
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czanie na li�cie kontaktów osobê,
z któr¹ trzeba siê skontaktowaæ w
nag³ych wypadkach w³a�nie pod
skrótem I-C-E. Je�li takich osób jest
kilka, to proponuje siê ich wpisanie
pod kolejnymi has³ami �I-C-E 1�, �I-
C-E 2� itd.  Dodatkiem do telefo-
nicznej wersji I-C-E jest naklejka
typu hologram. Umieszczona na te-
lefonie - informuje ratownika, ¿e
w naszym telefonie s¹ numery tele-
fonu oznaczone kodem I-C-E. Dla
osób nieposiadaj¹cych telefonu ko-
mórkowego istniej¹ plastikowe kar-

ty z logiem I-C-E wielko�ci wizy-
tówki, na których mo¿na wpisaæ
swoje dane, grupê krwi, imiê, nazwi-
sko i numer kontaktowy do najbli¿-
szych osób.

ICE na �wiecie

Na �wiecie prowadzone s¹ inten-
sywne akcje propaguj¹ce I-C-E
w�ród spo³eczeñstwa. Ma na to nie-
w¹tpliwie wp³yw fakt, i¿ ¿yjemy w
czasach ataków terrorystycznych,
anomalii globalnego ocieplenia, jak

równie¿ wzrastaj¹cej liczby wypad-
ków drogowych.

ICE w Polsce

Polska równie¿ aktywnie przy³¹-
czy³a siê do akcji rozpowszechnia-
nia I-C-E. W naszym kraju najwiêk-
szy odsetek ofiar to poszkodowani
w wypadkach drogowych, st¹d te¿
udzia³ niektórych koncernów samo-
chodowych. Do akcji przy³¹czy³a siê

tak¿e wspiera-
j¹ca ratowni-
ków  i poszko-
dowanych Eu-
ropejska Fun-
dacja Honoro-
wego Dawcy
Krwi �KREW-
NIACY�. Or-
ganizacja ta
w pa�dzierniku
2007 roku
wprowadzi³a do
sprzeda¿y bre-
lok Krewnia-
ków z grup¹

krwi, a od kwietnia 2008 roku rów-
nie¿ brelok Krewniaków wraz z gra-
tisow¹ plastikow¹ kart¹ bezpieczeñ-
stwa oraz naklejk¹ � hologramem I-
C-E.

Ka¿dego dnia kto� potrzebuje
pomocy lub potrzebujemy jej my.
Wype³niaj¹c �Kartê bezpieczeñstwa
ICE�, oraz informuj¹c o niej swoje
otoczenie, podaj¹c numer telefonu do
wa¿nej dla nas osoby, pomagamy ra-
townikom medycznym i sobie sa-
mym.

mgr farm. Micha³ Grzegorczyk

Szanowni Pañstwo!

W imieniu redakcji pisma Ap-

tekarz Polski edytowanego w wer-

sji elektronicznej na portalu

www.aptekarzpolski.pl uprzejmie

proszê o przekazywanie informa-

cji zapowiadaj¹cych wydarzenia

inicjowane przez izbê aptekar-

sk¹. Informacje te zamierzamy

publikowaæ w KALENDARIUM,

które stanowi integraln¹ czê�æ re-

dagowanego przez nas portalu. 

Poprzez publikacjê przekaza-

nych nam zapowiedzi chcemy

przyczyniæ siê do rozpropagowa-

nia w ca³ym �rodowisku aptekar-

skim przedsiêwziêæ podejmowa-

nych przez poszczególne izby.

Informacje skierowane przez

Pañstwa do publikacji w KA-

LENDARIUM prosimy przesy-

³aæ na podane adresy:

olga@aptekarzpolski.pl 

oraz  rzecznik@oia.lodz.pl

 

Pragnê te¿ ponowiæ zaprosze-

nie do przekazywania nam mate-

ria³ów informacyjnych lub publicy-

stycznych, które chcieliby�cie Pañ-

stwo opublikowaæ w elektronicznej

wersji Aptekarza Polskiego i rów-

nolegle na naszym portalu.

Dziêkujê.
 

Z powa¿aniem
Zbigniew Solarz

Redaktor Naczelny
Aptekarza Polskiego

(www.aptekarzpolski.pl)

Zapraszamy na ³amy
Aptekarza Polskiego
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Rynek farmaceutyczny
w sierpniu 2008 r. osi¹gn¹³ war-
to�æ 1 768 mln PLN, tj. o 6,33%
wiêcej ni¿ w analogicznym okre-
sie ub. r. roku. Natomiast warto�æ
sprzeda¿y w porównaniu do po-
przedniego miesi¹ca br. by³a ni¿-
sza o 4,80%.

Najwiêkszy wzrost rok do roku
na warto�ci sprzeda¿y wykaza³ seg-
ment leków sprzeda¿y odrêcznej,
który by³ wiêkszy o 7,63% wzglê-
dem sierpnia 2007 r.

Dla segmentu leków refundowa-
nych wzrost warto�ci sprzeda¿y
(+6,18%) by³ nieco ni¿szy ni¿ dla
ca³ego rynku, natomiast zdecydowa-
nie najmniejszy wzrost w tym okre-
sie odnotowa³ segment leków pe³no-
p³atnych (+4,65%).

W przypadku statystycznej apteki
warto�æ sprzeda¿y w sierpniu 2008
wynios³a  131,3 tys. PLN, co stano-
wi³o tylko o 1,16% wiêcej ni¿
w sierpniu ub. r.

By³ to najni¿szy wzrost warto�ci
sprzeda¿y rynku farmaceutycznego
od pocz¹tku br. w ujêciu na staty-
styczn¹ aptekê.

Zmiany w poszczególnych seg-
mentach rynku dla statystycznej ap-
teki by³y podobne jak w przypadku
sk³adowych ca³ego rynku farmaceu-

tycznego. Z uwagi na wci¹¿ rosn¹cy
rynek aptek wzrosty te s¹ na ni¿szym
poziomie ni¿ dla ca³ego rynku farma-
ceutycznego. I tutaj najwiêkszy
wzrost (+2,4%) rok do roku odno-
towano w segmencie leków w sprze-
da¿y odrêcznej. Segment recept re-
fundowanych rós³ wolniej od rynku
(+1,16%), natomiast segment leków
pe³nop³atnych wykaza³ spadek wo-
bec sierpnia 2007 o 0,44 %.

Spowolnienie tempa
wzrostu warto�ci

rynku farmaceutycznego
Zestawienie warto�ci sprzeda¿y poszczególnych segmentów rynku

farmaceutycznego (dane w mln PLN)

sierpieñ 2007 lipiec 2008
zm. (%)       sie'08 vs 

sie'07 
sierpieñ  2008

zm. (%)          sie'08 vs 
lip'08 

Leki Refundowane 800 895 6,18% 850 -5,06%

Leki Pe³nop³atne 336 369 4,65% 351 -4,70%

Sprzeda¿ Odrêczna 527 593 7,63% 567 -4,46%

Ca³kowity obrót 1 663 1 857 6,33% 1 768 -4,80%

Podzia³ �redniej ceny pozycja sprzedanej na receptê refundowan¹ na zap³atê pacjenta i dop³atê refundacyjn¹ 
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BAROMETR PHARMAEXPERTA

Sprzeda¿ 2008:        23,478 mld    
Refundacja:               7,35  mld
Zmiana sprzeda¿y:   od +8 do +10 %  (vs 2007)
Zmiana refundacji:   od +12 do +14 %  (vs 2007)
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PROGNOZA WARTO�CI SPRZEDA¯Y APTEK OTWARTYCH NA ROK 2008
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Piotr KULA
Prezes PharmaExpert Sp. z o.o.

Widoczna tendencja spadkowa
w sierpniu br. wobec poprzedniego
miesi¹ca jest typowa dla tego mie-
si¹ca, w wakacje spada sprzeda¿ le-
ków. Wraz z wzrostem zachorowal-
no�ci na choroby sezonowe rynek
bêdzie wzrós³. T¹ tendencjê bêdzie
mo¿na zauwa¿yæ ju¿ najpewniej od
wrze�nia br.

Zgodnie z przewidywaniem zmia-
ny na wykazach leków refundowa-
nych (wesz³y w ¿ycie w po³owie lip-
ca br.) wp³ynê³y równie¿ na spadek
warto�ci sprzeda¿y tych leków, co
wynika ju¿ z tradycyjnej tendencji,

w �redniej ceni leku refundowa-
nego. W sierpniu udzia³ zap³aty
pacjenta w �redniej cenie leku re-
fundowanego wyniós³ 33,52%.

Prognoza warto�ci sprzeda¿y ca-
³ego rynku farmaceutycznego na rok
2008 wynosi obecnie blisko 23,5
mld i zak³ada wzrost wzglêdem roku
2007 o 8-10%.

Refundacja na koniec 2008 roku
wed³ug analityków PharmaExpert
wyniesie 7,35 mld, tj. od 12% do
14% wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym.

i¿ po zwiêkszonych zakupach leków
przed wprowadzaniem zmian na
wykazach w nastêpnych miesi¹cach
spada ich sprzeda¿.

�rednia cena leków w sierpniu
by³a ni¿sza ni¿ w lipcu o 0,18 pp i
wynosi obecnie 14,16 pln. Blisko
68% tej ceny leku stanowi zap³ata
pacjenta (wzrost o 0,2 pp wzglêdem
lipca br.). Je¿eli porównamy �redni¹
cenê za pojedyncze opakowanie leku
refundowanego - w sierpniu wynio-
s³a 22,54 pln - to widoczny jest po-
nowny wzrost w ostatnich 2 mie-
si¹cach udzia³u zap³aty pacjenta

Przegl¹d prasy

Niechlubny Rekord ...

Jak podaje Dziennik Polski z 3 pa�dziernika 2008 roku krakowskie apteki zebra³y do tej pory ponad

piêæ ton przeterminowanych lekarstw. To jest najwiêcej od pocz¹tku akcji trwaj¹cej ju¿ 9 rok. W ubie-

g³ym pad³ rekord - akcja zakoñczy³a siê zebraniem 4931 kilogramów. Jednak w³a�nie zosta³a on pobity.

- Ju¿ zebrano 5313 kilogramów, czyli wiêcej ni¿ w ca³ym 2007 roku - poda³a nam Marlena Macholak-

Paszkowska z dzia³u Gospodarki Odpadami ZIKiT.

... czy to objaw dobrobytu, czy te¿  inne zjawisko spo³eczne.

¯ród³o: Dziennik Polski, 03 pa�dziernik 2008 r.
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PANORAMA SAMORZ¥DU

Pytanie do wszystkich PT
Aptekarzy � czy kodeks ma
byæ spisany, czy przestrze-
gany? Bo to nie jest to
samo.

Ile pokoleñ przed wspó³cze-
snymi, tyle okre�leñ, tyle nazw, tyle
pojêæ dotycz¹cych tej placówki, któ-
ra samym swoim zapachem kojarzy
siê z chorob¹ i cierpieniem, ale jed-
nocze�nie z ulg¹ w cierpieniu. Ina-
czej ni¿ podczas wizyty lekarskiej, tu
nie trzeba obawiaæ siê bólu zabiegu,
czekania na diagnozê, niepewno�ci
rokowañ. Tu panuje spokój, tu jest
ciep³o i cicho, tu sama atmosfera
sprzyja spokojnej nadziei powrotu
do pe³ni zamierzeñ ¿yciowych. Sam
widok ciê¿kich, solidnych mebli ap-
tecznych, rzêdy porcelanowych
i szklanych naczyñ z tajemniczymi na-
pisami daj¹ uporz¹dkowanie spl¹ta-
nych my�li. Podobnie rytua³ celo-
wych czynno�ci aptekarza odczytu-
j¹cego receptê, przygotowuj¹cego
gromadê kolorowych i ró¿nokszta³t-
nych opakowañ, spokojnie, ³agod-
nie i wyra�nie t³umacz¹cego ich dzia-
³anie dzia³a koj¹co na pacjentów
zdenerwowanych nieoczekiwan¹ i
niepo¿¹dan¹ zmian¹ sytuacji zdro-
wotnej.

Czy tak jest w aptece?
W aptece jest mnóstwo kolorowych
plakatów, ka¿dy inny, ka¿dy krzyczy
has³em trafiaj¹cym �w pod�wiado-
mo�æ� potencjalnego nabywcy pre-
paratu lecz¹cego �od rêki�. Apteka-

rza nie widaæ, jego postaæ skryta jest
za p³aszczyznami wype³nionymi du¿¹,
jak najwiêksz¹ ilo�ci¹ opakowañ re-
klamowanych preparatów. Bezpo-
�redni dostêp do leków, brak granic
miêdzy czê�ci¹ �officina sanitatis�
a miejscem wielostronnych kontak-
tów ma �wiadczyæ o nowoczesno�ci
pojêcia czasu, braku granic w do-

stêpno�ci do decyzji w³asnej, do ko-
rzystania w pe³ni z osi¹gniêæ nauki.

Czy pozosta³a jeszcze jaka�
czê�æ wspólna tych dwóch skrajnych
modeli wspó³czesnej apteki? Czêsto

spychana na margines dzia³alno�ci za-
wodowej pozosta³a umiejêtno�æ
przygotowywania preparatu zwane-
go �z³o¿onym�. Lekcewa¿ony, têpio-
ny wrêcz jako to, co zysku nie przy-
nosi, a czas zabiera. Ten czas, w któ-
rym mo¿na by³oby � no, wiele rze-
czy zrobiæ, by polepszyæ swój los ap-
tekarza. �Przy tak rozbudowanym
przemy�le, który ka¿dy sk³ad leku
potrafi wykonaæ, ka¿d¹ receptê, nie-
gdy� zwan¹ <magistraln¹> przerobiæ
na proces technologiczny, prowadze-
nie tych <manufaktur aptecznych>
zawsze bêdzie nieop³acalne�. To
prawda. Ale czy zawsze prawda?
Jak to dobrze, ¿e jest jeszcze apte-
ka i kto� �to� zrobi³! Rzadko spoty-
kana reakcja? Ci, którzy nie maj¹
przyjemno�ci s³yszeæ takich okrzy-
ków, takich stwierdzeñ ulgi zmêczo-
nych ludzi, nie maj¹ te¿ przyjemno-
�ci wykonania tego, czego nikt inny
nie potrafi. Posiadanie wiedzy reali-
zacji i wykonanie czynno�ci prowa-
dz¹cych do powstania formy jest po-
strzegane jako sztuka. Aptekarz w
pe³nej godno�ci tego zawodu jest
tym, którego celem pracy jest przy-
wrócenie rado�ci ¿ycia. Mo¿na za-
pytaæ � czyjej? I tu w³a�nie zaczyna
siê dyskusja � kim jest przygotowa-
ny, odpowiedzialny, dysponuj¹cy
warsztatem pracy profesjonalista -
farmaceuta? �Aptekarz podejmuj¹c
wykonywanie zawodu, �wiadomie
i dobrowolnie bierze na siebie obo-
wi¹zek s³u¿enia chorym� � to pierw-
sze zdanie Kodeksu Etyki Apteka-
rza. Trzecie zdanie brzmi: � Aptekarz
w dzia³alno�ci swojej powinien kie-

Dumne s³owo �apteka�...
etyczne dylematy
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rowaæ siê wiadomo�ciami fachowy-
mi, warto�ciami humanistycznymi
oraz tradycjami aptekarstwa pol-
skiego�. Piêkne? Bardzo. Prawdzi-
we? Niew¹tpliwie. A ¿ycie? A ¿ycie
idzie naprzód. �Czasy siê zmieniaj¹,
my�lmy o m³odych farmaceutach (w
tym naszych dzieciach), ¿eby w nor-
malnym ¿yciu nie musieli byæ bardziej
etyczni ni¿ lekarze, prawnicy czy
ksiê¿a� � to fragment listu niew¹tpli-
wie Aptekarza. I drugi fragment: �Jak
zapisano w jednym z kodeksów <ko-
deks oparty zosta³ na fundamental-
nych warto�ciach uczciwo�ci, spra-
wiedliwo�ci, szacunku, prawdzie,
godno�ci i lojalno�ci>, my�lê, ¿e nikt
z aptekarzy nie ma i nie bêdzie mia³
w¹tpliwo�ci, ¿e oczekuje siê od nich
tych samych postaw i zachowañ
etycznych, nie tylko w aptece, za
pierwszym sto³em, ale tak¿e w dzia-
³alno�ci publicznej i ¿yciu prywat-
nym�. Piêkne fragmenty? Na pew-
no. A zgodne w przy³o¿eniu jeden do
drugiego? Pytanie retoryczne.
A z czego utrzymuje siebie i swoich
bliskich rzetelny, sumienny, solidny,
odpowiedzialny, wykszta³cony i jesz-
cze bardziej etyczny Aptekarz? Pro-
fesor Wojciech Roeske przytacza³
tak¹ anegdotkê: �Co s³ychaæ u ko-
chanego Magistra? Psi czas � odpo-
wiada aptekarz � gdyby nie poczci-
wy tyfusik, to by�my nie mieli co
w gêbê w³o¿yæ!�

I jeszcze jedno pytanie do
wszystkich PT Aptekarzy � czy ko-
deks ma byæ spisany czy przestrze-
gany? Bo to nie jest to samo.

mgr farm. Lidia Maria Czy¿
Koordynator Departamentu Etyki

i Deontologii NRA

Ró¿nica w cenach leków w po-
szczególnych aptekach mog¹ byæ
znacz¹ce. Taki wybór jak Tadeusz
Hartfil, nasz Czytelnik z Lublina, ma
codziennie tysi¹ce Polaków: szukaæ
apteki z tanimi lekami kilometry od
domu, albo przep³acaæ w najbli¿szej.

Dlaczego pacjent z wysok¹ go-
r¹czk¹ zmuszony jest jechaæ na dru-
gi koniec miasta (czy do innej miej-
scowo�ci), bo w najbli¿szej aptece
s¹ takie ceny, ¿e mog¹ go przypra-
wiæ o zawa³? Czy te drakoñskie ró¿-
nice wynikaj¹ z pazerno�ci aptekarzy?
Nie. Z totalnego ba³aganu, nad któ-
rym nasze pañstwo ju¿ nie panuje.

Przypomnijmy. Tadeusz Hartfil
z Lublina choruje na cukrzycê. Le-
karz przepisa³ mu insulinê i poradzi³,
¿e najlepiej kupiæ lek w aptece przy
ul. Obywatelskiej. Chodzi³o o to, ¿e
tam lek ten mia³ byæ niedrogi. Pan
Tadeusz poszed³ jednak do apteki,
do której mia³ bli¿ej. Okaza³o siê, ¿e
insulina kosztuje tam ponad 30 z³ -
 du¿o wiêcej ni¿ siê spodziewa³ za-
p³aciæ.

Podenerwowany pojecha³ na ul.
Obywatelsk¹, by sprawdziæ, czy le-
karz go nie nabiera. Nie nabiera³: ta
sama insulina (takie samo opakowa-
nie, taka sama ilo�æ) kosztowa³a tu�
dziesiêciokrotnie mniej - 3 z³ote!!!

Te¿ byli�my zbulwersowani tak
kolosaln¹ ró¿nic¹, wiêc zwrócili�my
siê do Ministerstwa Zdrowia o wy-
ja�nienie tego absurdu. Oto odpo-
wied�:

Rzecznik prasowy Ministerstwa
Zdrowia Jakub Go³¹b t³umaczy:

�Dostêp ludno�ci do leków ob-
jêtych dop³atami ze �rodków pu-
blicznych reguluje ustawa z dnia 27
sierpnia 2004 roku o �wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
�rodków publicznych (Dz. U. Nr
210, poz. 2135 z pó�n. zm.).

- Zgodnie z tymi przepisami, do-
p³atami ze �rodków publicznych s¹
objête leki z wykazów leków refun-
dowanych okre�lonych przez Mini-
stra Zdrowia w drodze rozporz¹-
dzeñ. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 5 lip-
ca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr
97, poz. 1050 z pó�n. zm), ceny urzê-
dowe na leki z wykazów leków re-
fundowanych, ustala Minister Zdro-
wia, w porozumieniu z Ministrem Fi-
nansów.

Ceny urzêdowe maj¹ charakter
cen maksymalnych, co oznacza, ¿e
ustalony poziom cen nie mo¿e byæ
przekroczony, natomiast ceny te
mog¹ byæ obni¿ane. W zwi¹zku
z tym, hurtownie farmaceutyczne
sprzedaj¹ce leki aptekom maj¹ pra-
wo obni¿aæ ceny, równie¿ mog¹ to
czyniæ apteki. Natomiast ceny leków
nie objêtych wykazami leków refun-
dowanych, nie podlegaj¹ urzêdowym
regulacjom i s¹ ustalane przez wy-
twórcê.

Ró¿nice cenowe w przypadku
tego samego produktu leczniczego
wynikaj¹ z polityki cenowej partne-
rów w ³añcuchu dystrybucyjnym tj.
na linii podmiot odpowiedzialny - hur-
townia farmaceutyczna - apteka,

Ró¿nica w cenie - 1000 proc.!
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Przypominam, ¿e mar¿a ap-
teczna �rednio to 16-18% w ca³o-
�ci, licz¹c razem leki refundowane
i bez recepty. Gdyby policzyæ mar-
¿ê na same leki refundowane, to
nie wiem, czy wyniesie wiêcej ni¿
10%, bo tak stanowi prawo i ta-
bela mar¿owa.

Hurtownie za� dysponuj¹ marz¹
8-9 %. O tym, ¿e 9%, Pan Rzecz-
nik wie, a na pewno powinien wie-
dzieæ.

Wiêc pytam: Jak to siê dzieje,
¿e w niektórych aptekach ceny le-
ków refundowanych s¹ czêsto o
po³owê ni¿sze i na pewno nie jest
to ró¿nica 20%, a zdecydowanie
wiêksza - 50, 60, a niejednokrot-
nie 80 % - 90%.

Dlaczego Pan Rzecznik mówi
o dwóch podmiotach, stosuj¹cych
niew³a�ciwe praktyki marketingo-
we: aptece i hurtowni? Sk¹d ma
takie informacje? Gdzie jest nad-
zór nad firm¹ farmaceutyczn¹ i
producenck¹?

W³a�nie tam jest niekontrolo-
wany zapas i nadwy¿ka finansowa
i tam nale¿y szukaæ przyczyn ba-
³aganu na rynku leków.

Zasiêgali�my wielokrotnie in-
formacji w hurtowniach w spra-
wie cen i czêsto zdarza siê, ¿e te
wybrane apteki wydaj¹ i sprzedaj¹
chorym leki jak i preparaty bez re-
cepty, w cenach ni¿szych od cen
hurtowych. Wiêc jak to jest i jak
to mo¿na wyt³umaczyæ?

Ca³a ta sytuacja jest mo¿liwa,
bo brak jest nadzoru i kontroli nad
wysoko�ci¹ cen proponowanych
przez firmy. A fina³ jest taki, ¿e
okradany jest zarówno chory jak
i pañstwo.

A chory, chc¹c zaoszczêdziæ, jest
zmuszony do wêdrówki po apte-
kach.

Ma³e apteki za chwilê prze-
padn¹, wiele z nich ju¿ dzisiaj pod-
jê³o decyzjê o zamkniêciu. Obcym
oddamy dochodowy rynek, zyski
wyjd¹ z kraju, a chory dop³aci
wówczas za �zni¿ki� wczorajsze
i dzisiejsze.

Negocjacje cenowe nie s¹ na-
wet ujête w zamy�le rz¹dz¹cych,
a to ju¿ jest sabota¿, szerokim
p³aszczem ochraniany przez zain-
teresowane osoby.

I wszystko to piêknie t³umaczy
siê nam, aptekarzom, i chorym
wolnym rynkiem! Gratulujê pomy-
s³u! (�).

Z powa¿aniem
mgr farm. Krzysztof Przystupa

Prezes
Okrêgowej Rady Aptekarskiej

w Lublinie

PRZEGL¥D PRASY

gdzie podstawowym kryterium jest
wielko�æ zamówieñ w poszczegól-
nych pozycjach asortymentowych
sk³adanych przez dan¹ hurtowniê
u podmiotu odpowiedzialnego i przez
okre�lon¹ aptekê w hurtowni farma-
ceutycznej. Dlatego te¿ apteki zlo-
kalizowane w du¿ych aglomeracjach,
charakteryzuj¹ce siê z regu³y wiêk-
szymi obrotami, a co za tym idzie le-
gitymuj¹ce siê wiêksz¹ si³¹ przebicia
w negocjacjach cenowych, posia-
daj¹ w ofercie okre�lone pozycje
asortymentowe produktów leczni-
czych w ni¿szych cenach�.

Od redakcji
Tak pisze ministerstwo, którego

urzêdnicy - dziêki naszym podatkom
- zarabiaj¹ dostatecznie du¿o, by nie
szukaæ apteki z tanimi lekami.

Poniewa¿ owo kuriozalne pismo
w niczym nie umniejszy³o stopnia
naszego zbulwersowania, poprosili-
�my p. Krzysztofa Przystupy, wybit-
nego znawcê problemu, o przet³uma-
czenie go na jêzyk powszechnie zro-
zumia³y i skomentowanie zawartych
w nim tre�ci. Znawca siê zgodzi³ -
oto jego wypowied�:

Prezes Okrêgowej Rady Apte-
karskiej w Lublinie mgr farm.
Krzysztof Przystupa:

Czytaj¹c odpowied� (�) Mini-
sterstwa Zdrowia (�) odnoszê nie-
odparte wra¿enie, ¿e Pan Rzecznik
albo nie zna zupe³nie tematu, albo
wprowadza Pani¹ z premedytacj¹
w b³¹d.

Prawo znamy, przepisy rów-
nie¿. Cytowane paragrafy s¹, oczy-
wi�cie, prawdziwe. Pozosta³e
stwierdzenia s¹ oczywistym absur-
dem i nieprawd¹.

mgr farm. Krzysztof Przystupa
Prezes ORA w Lublinie

¯ród³o: Anna Hereta. Dziennik Wschodni, 1 pa�dziernika 2008
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HISTORIA FARMACJI � APTEKARSKIE TRADYCJE

Pragniemy razem z Pañstwem
prze�ledziæ przede wszystkim dzieje
aptekarstwa w ujêciu historycznym
i kronikarskim. Bêdziemy starali siê
udowodniæ, jak wielk¹ rolê dla na-
uki, spo³eczeñstwa i kultury odegrali
luminarze polskiej farmacji.

Wiele siê mówi siê dzi� o s³u¿eb-
nej roli spo³ecznej aptek i aptekarzy,
powo³uj¹c siê na nieudolne interpre-
tacje prawd historycznych, przyrów-
nuje siê aptekarstwo do kramarze-
nia lekami i nie zawsze zgodnymi z
etyk¹ zachowaniami, s³u¿¹cymi jedy-
nie wzbogacaniu siê. Tymczasem
donios³¹ rolê spo³eczn¹ i niezwykle
twórcz¹ socjologicznie podkre�laj¹
historyczne zasady prawa i obycza-
ju, na których opiera³a siê dzia³alno�æ
aptek i  aptekarzy.

W koñcu XII wieku na po³udniu
Europy w miastach � pañstwach dzi-
siejszych W³och czy po³udniowej
Francji powsta³y dokumenty legali-
zuj¹ce istnienie samodzielnego zawo-
du aptekarskiego. W 1180 roku ist-
nia³ we Florencji cech lekarzy i ap-
tekarzy. Kraje arabskie znacznie
wcze�niej, bo ju¿ w VIII i IX wieku
dokona³y rozdzia³u pomiêdzy tymi
zawodami. Rozdzia³ ten sankcjono-
wa³ wyodrêbnienie zawodu apteka-
rza poprzez nadawanie przywilejów
tworzenia w VIII w. pierwszych ap-
tek � sta³ych  kramów z lekami
w miastach mauretañskich (dzisiej-
sza po³udniowa Hiszpania).

To w³a�nie wówczas zaistnia³ za-
wód o wysokim statusie spo³ecznym,
uprzywilejowany nadaniami w³ad-
ców, kieruj¹cy siê w³asnym prawem
i zasadami etyczno � moralnymi. Jak-

¿e, wiêc myl¹ siê wszyscy ci, którzy
za wszelk¹ cenê próbuj¹ nazywaæ
aptekarzy farmaceutami, okre�leniem
znaczeniowym powsta³ym wraz
z przemys³em farmaceutycznym
w przesz³o dziesiêæ wieków pó�niej!

Ze wzglêdu na miejsce dzisiejszej
uroczysto�ci - Muzeum Kolekcji im.
Jana Paw³a II w Warszawie - nie
mo¿na pomin¹æ w historii, jak¹ pra-
gniemy Pañstwu przedstawiæ, zna-
czenia aptekarzy jako twórców
�wiatowego kolekcjonerstwa.  Po-
cz¹tkowo w zbiorach ³¹czono  trzy
królestwa: natury, sztuki i wiedzy.
Opiekunami, a czêsto i w³a�ciciela-
mi pierwszych kolekcji przyrodni-
czych byli aptekarze i lekarze, wy-
korzystuj¹cy wiedzê i swoje do-
�wiadczenia zawodowe. Uwidoczni-
³o siê to w podobieñstwach, jakie w
dalekiej przesz³o�ci ³¹czy³y apteki i
gabinety  osobliwo�ci. Apteki przy-
pomina³y gabinety osobliwo�ci ze
wzglêdu na wykorzystywane w ce-
lach leczniczych (i reklamowych)
zdobycze pochodz¹ce z nowego
�wiata. Nawet w opisach literackich,
jak u Williama  Shakespeare�a
w �Romeo i Julia�,  mo¿na doszukaæ
siê podobieñstw � obecno�ci egzo-
tycznych ro�lin i zwierz¹t stanowi¹-
cych wystrój ówczesnych officina
sanitatis:
 �W lichym sklepiku ¿ó³w wisia³

na �cianie,
Dziwaczne ryby, wypchany

krokodyl�.

Z kolei w gabinetach osobliwo-
�ci stosowano podpisy pod ekspo-
naty podobne do tych, u¿ywanych na
aptecznych pó³kach. Zosta³o to uwi-

docznione w katalogu �Museum
Wormianum�, autorstwa lekarza
i uczonego Ole Worma (1588-
1654), który  dla Kopenhaskiego
Uniwersytetu kompletowa³ natura-
lia i arteficioza. W katalogu za-
mieszczono rycinê pokazuj¹c¹ uk³ad
i wygl¹d ekspozycji: charakterystycz-
ne jedno okno i zabudowane pó³ka-
mi trzy �ciany. W pude³kach, sepe-
tach, ma³ych szafkach lub luzem roz-
mieszczono jednorodne obiekty,
maj¹ce poni¿ej pó³ek napisy ³aciñ-
skie z okre�leniem gatunku.

Rozwój nauk �cis³ych, astronomii,
geografii i wiedzy przyrodniczej oraz
tworzenie siê nowej klasy �redniej
spowodowa³ powstawanie kolekcji
nie tylko �arystokratycznych�, ale i
�mieszczañskich�. Wielki wp³yw na
kompletowanie gabinetów osobliwo-
�ci w Europie mia³y Niderlandy, a w
basenie Morza Ba³tyckiego w XVII
w. szczególne znaczenie  uzyska³
Gdañsk, który sta³ siê monopolist¹
w handlu importowanymi nasionami
i ozdobami ze �wiata przyrody. Po-
zwoli³o to na rozwój w tym mie�cie
kolekcjonerstwa i handlu zio³ami. co
u³atwi³o zak³adanie ogrodów bota-
nicznych i gabinetów osobliwo�ci.

Korzystaj¹c z sugestii szesnasto-
wiecznego lekarza i aptekarza gdañ-
skiego Jana Plactomusa, aby przy
ka¿dej aptece tworzyæ ogrody ro�lin
leczniczych (równie¿ egzotycznych),
pod¹¿yli trzej najbardziej znani  bo-
tanicy � za³o¿yciele s³awnych ogro-
dów botanicznych w Gdañsku: Ja-
kub Breyn  (1637-1697), Jakub Teo-
dor Klein i Gotfryd Reygel (1704-

Aptekarze nauce i spo³eczeñstwu (cz. I)
Tekst na podstawie wyk³adu wyg³oszonego na zorganizowanym przez Naczelna Izbê Aptekarsk¹

Ogólnopolskim Dniu Aptekarza w Muzeum Kolekcji Jana Paw³a II w Warszawie, w dniu  25 wrze�nia
2008 r.
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1788).  W tym przypadku hodowla
egzotycznych ro�lin stanowi³a prost¹
drogê do gabinetów osobliwo�ci,
o czym �wiadcz¹ za³o¿one przez
pierwszych dwóch kolekcje. Syn
Jakuba Breyna, Jan Filip (1680-
1764) wybitny lekarz i botanik wy-
kszta³cony w Leidzie, powiêkszy³
odziedziczon¹ po ojcu bibliotekê i
wzbogaci³ gabinet przyrodniczy. Jego
muzeum zyska³o wielki rozg³os (jed-
nym ze zwiedzaj¹cych by³ car Piotr
I). O bogactwie kolek-
cji Breynów �wiadczy
przechowywany w Bi-
bliotece Gdañskiej spis
eksponatów z 1765 r.
przeznaczonych na licy-
tacjê. Eksponaty przy-
rodnicze zajmowa³y 10
du¿ych szaf i zawiera³y:
próbki ró¿nych minera-
³ów, bogaty zbiór bursz-
tynów z inkluzjami,
muszli i skamienia³o�ci.
Podstaw¹ zbiorów bota-
nicznych by³y du¿e ziel-
niki ro�lin pochodz¹cych
z Indii, Ameryki, Afryki,
Syberii i ró¿nych stron
Europy, a biblioteka za-
wiera³a najistotniejsze dzie³a daw-
nych autorów oraz jemu wspó³cze-
sne. Kolekcja Breynów po �mierci
Jana w 1766 r. zosta³a zakupiona
przez carycê Katarzyna II i wywie-
ziona do Petersburga.

Kolejnym kolekcjonerem i posia-
daczem ogrodu botanicznego by³ Ja-
kub Teodor Klein (1685-1759).  Do
swojego gabinetu przyrodniczego nie
tylko przywozi³ z licznych podró¿y
eksponaty, ale równie¿ kupowa³ ko-
lekcje innych uczonych. Na swoje
zbiory i bibliotekê wybudowa³ spe-
cjalny gmach.  Jedynie czê�æ kolek-

cji sta³a siê zawi¹zkiem Muzeum
Gdañskiego. Jerzy Andrzej Helwing
(1688-1748) proboszcz wêgorzew-
ski, cz³onek Królewskiego Pruskie-
go Towarzystwa Naukowego i To-
warzystwa Naukowego w Królew-
cu posiada³ jedn¹ z cenniejszych bi-
bliotek w Prusach i bogat¹ kolekcjê
bursztynu, ptasich jaj i skamienielin
(t¹ czê�æ kolekcji naby³ król Stani-
s³aw Leszczyñski). Jego zbiory po-
traktowa³ jako �ród³o wiedzy przy-

rodniczej Gabriel Rz¹czyñski (1664-
1737), wybitny fizjograf Polski, ale
tak¿e przedstawiciel nurtu nazwane-
go scientia curiosa.  Przedstawicie-
lom tego nurtu w nauce, tak jak ko-
lekcjonerom i w³a�cicielom gabine-
tów osobliwo�ci chodzi³o o zgroma-
dzenie dostêpnej wówczas wiedzy
(lub eksponatów), które mia³y po-
móc w zrozumieniu otaczaj¹cego
�wiata.

Wiedza, któr¹ wówczas dyspo-
nowano zawiera³a elementy magii.
Poznanie podstawy analizy i proce-
sów chemicznych zawdziêczamy al-

chemikom, w prostej linii antenatom
naszego zawodu, którzy poszukiwali
kamienia filozoficznego maj¹cego
zapewniæ zdrowie, wieczn¹ m³odo�æ
i bogactwo. Ich praca sta³a siê inspi-
racj¹ dla wielu artystów, którzy
chcieli uwieczniæ moment odkrywa-
nia tajemnicy. Z punktu widzenia hi-
storii farmacji najistotniejsze jest
uwiecznienie w malarstwie szczegó-
³ów wyposa¿enia pracowni alche-
micznej i apteki, a tak¿e pokazanie

badacza w
trakcie eks-
perymentu.

Zawód, w
którym wie-
dzê zdoby-
wano przede
wszystkim
p o p r z e z
p r a k t y k ê
przekszta³ci³
siê w dziedzi-
nê nauki, ale
rola pracow-
ników aptek
p o z o s t a ³ a
bardzo po-
dobna. Zmie-
nia³ siê w hi-

storii przede wszystkim nacisk, jaki
k³adziono na poszczególne elementy
obowi¹zków aptekarzy: przygoto-
wanie leku, jego dystrybucjê oraz
promowanie o�wiaty zdrowotnej
(rola informacyjno-edukacyjna).

Pragniemy Pañstwu przedstawiæ
poczet wielkich aptekarzy, którzy
odegrali najwiêksz¹ rolê dla nauki,
przemys³u farmaceutycznego i kultu-
ry. Mamy nadziejê, ¿e u�wiadomie-
nie sobie jakich wspania³ych mieli-
�my protoplastów pog³êbi dumê
z wykonywanego zawodu. (cdn...)

doc. dr hab. Iwona Arabas
dr Wojciech  Giermaziak

Doc. dr hab. Iwona Arabas oraz dr Wojciech Giermaziak
prezentuj¹ wyk³ad podczas Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza
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