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MANUA£ APTEKARSKI

czêsto pêkaj¹. Wtedy stosowaæ na-
le¿y kremy z substancjami je wzmac-
niaj¹cymi, np. z rutyn¹, witamin¹ K
lub C, wyci¹gami z arniki, kaszta-
nowca, mi³orzêbu. Niska tempear-
tura mo¿e te¿ powodowaæ, ¿e na-
czynka krwiono�ne przemieszcz¹ siê
do g³êbszych warstw skóry, co
zmniejsza ukrwienie jej powierzch-
ni. W efekcie cera staje siê ziemista
i poszarza³a.

Dobry krem powinien zawieraæ
tak¿e filtry chroni¹ce przed promie-
niowaniem UVA i UVB.

Przy oczyszczaniu twarzy unikaæ
nale¿y myd³a i kosmetyków zawie-
raj¹cych alkohol, które mog¹ nad-
miernie wysuszyæ.

Usta i uszy to miejsca niemal po-
zbawione gruczo³ów ³ojowych, dla-
tego pamiêtaæ musimy równie¿ o od-
powiednim ich zabezpieczeniu.

Brak dostatecznej ochrony mo¿e
prowadziæ do przemro¿enia, a nawet
odmro¿enia wra¿liwych partii skóry.
Odmro¿one fragmenty cia³a pocz¹t-
kowo s¹ zaczerwienione, potem skó-
ra staje siê najpierw czerwona, pó�-
niej sinoniebieska, marmurkowa, a w
koñcu bia³a. Kr¹¿enie krwi przyspie-
sza, by dostarczyæ wszystkim wyziê-
bionym partiom jak najwiêcej ciep³a.
Odczuwamy wówczas swêdzenie,
pieczenia  a nawet ból. Co wówczas
robiæ? Przede wszystkim ruszaæ siê
by pobudziæ kr¹¿enie. Wa¿ne jest te¿
by rozlu�niæ wszystkie uciskaj¹ce
czê�ci garderoby, które to kr¹¿enie
mog¹ zaburzyæ. W razie pojawiaj¹-
cych siê pêcherzy natychmiast nale-
¿y skontaktowaæ siê z lekarzem.

dr n. farm.
Krystyna Skalicka-Wo�niak

Katedra i Zak³ad Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny

w Lublinie

Zima to trudny okres - nie tylko
dla wiêkszo�ci z nas, ale tak¿e dla
naszej skóry, która w szczególnym
stopniu nara¿ona jest na niekorzyst-
ny wp³yw czynników zewnêtrznych
takich jak: wiatr, mróz oraz suche
powietrze w ogrzewanych pomiesz-
czeniach. Stwierdzono, i¿ na jednym
centymetrze kwadratowym skóry
mie�ci siê 12 receptorów zimna i tyl-
ko dwa receptory ciep³a. To dlatego
w³a�nie dotkliwiej odczuwamy ch³ód.

Zim¹ skóra traci wilgoæ prawie
dwa razy szybciej ni¿ latem, staje siê
wysuszona, szorstka, ma³o elastycz-
na i ³awo ulega podra¿nieniom.
W normalnych warunkach skóra
chroniona jest przez p³aszcz hydro-
lipidowy. Warstwa lipidowa na po-
wierzchni naskórka, utworzona
z t³uszczów produkowanych przez
gruczo³y ³ojowe skóry i chroni przed
utrat¹ wilgoci. Szkodliwe czynniki at-
mosferyczne uszkadzaj¹ tê warstwê.
Dochodzi do zaburzeñ syntezy ce-
ramidów, skóra staje siê gorzej
ukrwiona. Efektem tego, jest odwod-
nienie skóry, przejawiaj¹ce siê
zwiêkszeniem jej wra¿liwo�ci, a cza-
sem nawet wiotczeniem.

Najbardziej nara¿ona zim¹ jest
skóra twarzy i dlatego bardzo wa¿-
na jest jej w³a�ciwa pielêgnacja. Od-
powiedni krem powinien tworzyæ na
powierzchni skóry ochronny film,
który zabezpiecza przed zgubnymi
skutkami dzia³ania ujemnej tempera-
tury, a wiêc tak¿e nadmiern¹ utrat¹
wilgoci. Powinien tak¿e koiæ skórê
i zmniejszyæ jej podatno�æ na pod-
ra¿nienia.

Bardzo po¿¹danymi sk³adnikami
zimowych kremów s¹ oleje ro�linne
zawieraj¹ce niezbêdne nienasycone
kwasy t³uszczowe jak: linolowy, li-
nolenowy, γ-linolenowy (GLA) i ara-

chidonowy. Dziêki nim zapewnimy
skórze prawid³owe nawil¿enie,
wzmocnimy jej funkcje ochronne,
odbudujemy p³aszcz lipidowy przy-
wrócimy naturalne pH. Doskona³e s¹
te¿ oleje t³uste bogate w witaminy (z
pestek moreli, orzechów laskowych,
migda³ów, sezamowy). Do kremów
zimowych chêtnie dodawany jest te¿
olej jojoba bêd¹cy w rzeczywisto�ci
ciek³ym woskiem. Jego g³ówny
sk³adnik - palmitynian cetylu posia-
da silne w³a�ciwo�ci nat³uszczaj¹ce.
Zawiera tak¿e naturalny skwalen.
Dziêki temu olej jojoba bardzo do-
brze wch³ania siê przez skórê,
wzmacnia j¹, zapobiega przesusze-
niu i chroni. Skuteczn¹ ochronê przed
mrozem oraz promieniowaniem za-
pewni nam tak¿e mas³o shea (kari-
te). Doskonale zabezpiecza, zmiêk-
cza, nawil¿a, regeneruje skórê ma-
s³o kakaowe.

Oleje mineralne tworz¹ na po-
wierzchni skóry barierê okluzyjn¹,
która wyj¹tkowo skutecznie zabez-
piecza skórê przed dzia³aniem czyn-
ników atmosferycznych, hamuje
utratê wody, zapobiega nadmierne-
mu przesuszeniu skóry. Siln¹ konku-
rencj¹ s¹ ich odpowiedniki silikono-
we. Tworz¹ one na powierzchni skó-
ry cienki, niewidoczny film ochron-
ny, odporny na zmywanie wod¹, któ-
ry nie utrudnia jej oddychania.

Skóra wra¿liwa i alergiczna do-
datkowo potrzebuje sk³adników
o dzia³aniu silnie ³agodz¹cym i koj¹-
cym, takich jak D-pantenol, alanto-
ina, algi czy ekstrakty ro�linne (lipa,
lukrecja, lawenda, �wietlik, chaber,
b³awatek, nagietek, zielona herbata,
siemiê lniane).

Raptowne zmiany temperatury
sprawiaj¹, ¿e naczynka krwiono�ne
na przemian kurcz¹ siê i rozszerzaj¹,

Pielêgnacja skóry w okresie zimowym
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Pokolenia aptekarskie pracowa-
³y nad takimi sformu³owaniami swych
kodeksów, aby te by³y jasne, proste
i zrozumia³e dla ka¿dego spe³niaj¹-
cego swe czynno�ci zawodowe, aby
opisywa³y sytuacjê, w jakiej mo¿e
znale�æ siê tak aptekarski uczeñ jak
i zarz¹dzaj¹cy. I zawsze po jakim�
czasie okazywa³o siê, ¿e otaczaj¹ca
rzeczywisto�æ modeluje zamierzenia.
Normy prawne wymuszaj¹ niejako
na obywatelu stosowanie siê do nich
poprzez nieuchronne sankcje prze-
widziane w przyjêtych zasadach.
Normy moralne s¹ powinno�ci¹ wo-
bec opinii spo³ecznej, przede wszyst-
kim swojej grupy zawodowej, pod-
legaj¹ os¹dowi w³asnego sumienia.
A tak¿e nie zawsze s¹ identyczne
z systemem prawa pañstwowego.

Przez ostatni rok, zobowi¹zany
przez Krajowy Zjazd Aptekarzy ze-
spó³, usi³owa³ wywo³aæ w�ród far-
maceutów dyskusjê przygotowuj¹c¹
nowy kszta³t Kodeksu Etyki Apte-
karza RP. W wyniku dyskusji cz³on-
ków Departamentu Deontologii i Ety-
ki Zawodu NRA dotycz¹cej zawar-
to�ci merytorycznej kodeksu po-
wsta³o opracowanie, które przeka-

zane zosta³o Koordynatorowi De-
partamentów do publikacji poprzez
materia³y wydawnicze izb okrêgo-
wych; sêdziowie Naczelnego i Okrê-
gowych S¹dów Aptekarskich oraz
Rzecznicy Odpowiedzialno�ci Za-
wodowej równie¿ otrzymali pismo
z pro�b¹ o dyskusjê nad tematem za-
gadnieñ oraz problemami etycznymi
wystêpuj¹cymi w pracy tych orga-
nów. Z otrzymanych odpowiedzi
(szkoda jedynie, ¿e codzienna wy-
tê¿ona praca zawodowa nie pozwa-
la wielu aptekarzom na czynne w³¹-
czenie siê do pracy nad kszta³tem
przysz³ego kodeksu) wyp³ywa wnio-
sek o koniecznej korelacji zagadnieñ
etycznych wykonywania zawodu z
jego prawnymi uwarunkowaniami.

Zasady etyczne i deontologiczne
tak specyficznego zawodu nie mog¹
zostaæ narzucone �rodowisku apte-
karskiemu; nie mog¹ zawieraæ jed-
noznacznych zakazów i nakazów w
rodzaju �nale¿y�, �musisz�, �trzeba�
ani opisywaæ wszelkich sytuacji wy-
stêpuj¹cych w codziennym wykony-
waniu obowi¹zków. Z drugiej stro-
ny nie mog¹ stanowiæ sprzeczno�ci z
szeroko pojêtymi normami zasad

Rozwa¿ania o zbli¿onym
do rzeczywisto�ci kszta³cie

korporacyjnego prawa
Etyka to wed³ug definicji zespó³ norm i ocen moralnych charakterystycznych dla danej zbiorowo�ci a jednocze-

�nie jest to te¿ dziedzina nauki zajmuj¹ca siê ustalaniem kategorii dobra i z³a, powinno�ci i odpowiedzialno�ci,
wytyczaniem regu³ sumiennego postêpowania.

Aptekarz jako ten, który bierze odpowiedzialno�æ za stan zdrowia powierzonego sobie pacjenta na wielu p³asz-
czyznach swej aktywno�ci, podlega wielu zasadom zawodowym.  W aktualnej sytuacji, gdy pozycja fachowa
i gospodarcza aptek, podlega wielu regulacjom z zakresu prawa w ca³ej jego gamie, gdy aptekarz spe³nia ró¿ne
funkcje prowadz¹c officinae sanitatis i wykonuj¹c niejednokrotnie funkcje zupe³nie niezwi¹zane z czynno�ciami
�ci�le zawodowymi, tym bardziej potrzebny jest �drogowskaz� w postaci profesjonalnych norm etycznych.

wspó³¿ycia spo³ecznego w nowo-
czesnym pañstwie. Aby osi¹gn¹æ w
miarê zbli¿ony do rzeczywisto�ci
kszta³t tego korporacyjnego prawa,
konieczne jest szerokie w³¹czenie
cz³onków zawodu do jego budowa-
nia. W zestawie kursów opracowa-
nych przez Centrum Medycznego
Kszta³cenia Podyplomowego jest
jeden zatytu³owany �Prawo farma-
ceutyczne. Kodeks Etyki Aptekarza
RP�. Po¿¹danym by³oby, aby okrê-
gowe izby aptekarskie planuj¹ce
szkolenie swych cz³onków w roku
2009 w³¹czy³y ten kurs do swych
harmonogramów; tak¹ te¿ propozy-
cjê Departament Deontologii i Etyki
Zawodu z³o¿y administratorom sys-
temu e-dukacja.

I jeszcze pytanie zasadnicze
w pracy aptekarza: jak cz³owiek po-
winien postêpowaæ wobec ludzi
a tak¿e wobec siebie? Gdyby�my
potrafili odpowiedzieæ sami sobie ...

mgr farm. Lidia Maria Czy¿

Koordynator Departamentu Etyki
i Deontologii Zawodu

Naczelnej Rady Aptekarskiej
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wojenne tradycje aptekarzy. Po
okresie transformacji uwierzyli�my w
lepsze jutro, zaczêli�my pracowaæ
w swoich aptekach. Apteki zaczê³y
wyrastaæ �jak grzyby po deszczu�,
gdzie popadnie, bez ¿adnych analiz
ekonomicznych. Powsta³, a raczej
reaktywowa³ siê samorz¹d. Pozwo-
lili�my, by zmieniono zapis ustawo-
wy �apteka dla aptekarza� i zaczê³o
siê. Ka¿dy chêtny i majêtny móg³
sobie wynaj¹æ kierownika i otworzyæ
(prowadziæ) aptekê. Zaczê³a siê
�wolna� konkurencja, kuszenie
i przekupywanie pacjenta i chorego.
Chore prawo, bezruch Ministerstwa
i brak w³a�ciwej kontroli, bo te, które
by³y i s¹, to namiastka nadzoru.

Prowadzonej przez nas wojnie
cenowej przygl¹dali siê wszyscy -
najbardziej zainteresowani, ciesz¹c
siê z tego, jak siê nawzajem niszczy-
my. Z czasem powsta³y sieci. Do

wojny przy³¹czy³y siê firmy farma-
ceutyczne i hurtownie. Nauczy³y siê
pewnych mechanizmów i dzia³añ -
a dzisiaj niepodzielnie rz¹dz¹ na ryn-
ku i robi¹, co im siê tylko podoba.
Wybieraj¹ sobie du¿e grupy zakupo-
we lub sieci aptek i tam zdecydowa-
nie obni¿aj¹ ceny leków, zarówno
refundowanych, jak i OTC. Chory,
próbuj¹c zaoszczêdziæ pieni¹dze,
oczywi�cie uprawia �turystykê po
aptekach�. Nie pytam ju¿, gdzie jest
konstytucja i dlaczego chory jest zmu-
szany do wêdrówki, je¿eli nie chce
przep³acaæ, bo to jest pytanie do rz¹-
du, który nie reaguje na nasze liczne
protesty.

Ma³e apteki nie mog¹ sobie po-
zwoliæ na zakupy du¿ych pakietów,
a poza tym coraz rzadziej, z pe³n¹
�wiadomo�ci¹ i premedytacj¹, firmy
proponuj¹ im te tanie zakupy. Jak siê
to skoñczy? Nie trudno przewidzieæ.
Jeszcze siê bronimy, ale jak d³ugo
wytrzymamy? Bóg raczy wiedzieæ.

Dzisiaj jeste�my, szczególnie
wschodnia czê�æ Polski, na wojnie
cenowej. Nie liczy siê etyka, wza-
jemny szacunek, tylko, kto kogo
zniszczy, kto kogo przetrzyma. Nie
chcê nikomu ubli¿aæ, ale handlarze
pietruszk¹ s¹ wobec siebie bardziej
lojalni i uczciwi. Czy po to koñczyli-
�my studia, aby tak nisko upa�æ?

Co bêdzie dalej?

Samorz¹d robi, co mo¿e rozma-
wiaj¹c z Ministerstwem, uzgadniaj¹c
nowe zapisy w ustawie o cenach
i noweli Prawo farmaceutyczne. Nie-
stety, nie tylko nasze �rodowisko
aptekarskie jest zainteresowane
ostatecznym kszta³tem nowych prze-
pisów. O naszym ¿yciu i pracy de-
cyduj¹ równie¿ inni. A co w koñcu
zatwierdzi Sejm, trudno zgadn¹æ.

Ciekaw jestem jak na naszym
miejscu zachowywaliby siê lekarze
czy pielêgniarki? Czy te¿ siedzieliby
z za³o¿onymi rêkami i czekali na cud?
Nie s¹dzê. My cieszymy siê rabata-
mi, które za chwilê przepadn¹ i zo-
staniemy z t¹ beznadziejn¹ tabel¹
mar¿ow¹, z której nie da siê wy¿yæ;
i co dalej?

Ca³y cywilizowany �wiat aptekar-
ski ¿yje z uczciwej, co najmniej 25%
mar¿y, tylko nie my. My dalej liczymy
na rabaty � przecie¿ to jest chore.

To przykre, ¿e w tak trudnym cza-
sie w samorz¹dzie rozmawiamy
o konferencjach i opiece farmaceu-
tycznej. Opamiêtajmy siê wreszcie,
bo z 12,5 tysi¹ca aptek prywatnych
dzisiaj jest ju¿ mo¿e 5000 i to nie na
pewno, a za rok pozostanie nas na-
prawdê niewiele, je¿eli prawo nie sta-

W ró¿nych krajach docenia siê rolê
jak¹ odgrywa ma³a prywatna apteka

Mija kolejny rok naszych zmagañ o przetrwanie - mam na my�li oczywi�cie pojedyncz¹, czêsto rodzinn¹, aptekê
prywatn¹. W ró¿nych krajach na �wiecie bardziej docenia siê rolê, jak¹ odgrywa ma³a prywatna apteka, tylko u nas
jak zwykle jest inaczej. W³adze maj¹ inn¹ koncepcjê i inne plany. Nie patrz¹ na do�wiadczenia s¹siadów, którzy
podobne sytuacje �przerobili�. Za chwilê oka¿e siê, ¿e chorzy, szczególnie z ma³ych miejscowo�ci, gdzie sieciom nie
bêdzie siê op³aca³o utrzymywaæ placówek, do najbli¿szej apteki bêd¹ je�dziæ 30, a mo¿e i 50 kilometrów.
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nie siê prawem. Nawet przy sta³ych
cenach detalicznych na leki refundo-
wane, mocni dzisiaj (czytaj: sieci)
bêd¹ jeszcze mocniejsi, bo wymusz¹
na firmach, takie rabaty i upusty, ¿e
nawet dobrze prosperuj¹ce dzisiaj
apteki zwyczajnie przepadn¹.

Powiecie, ¿e czarna wizja? Byæ
mo¿e, ale bacznie obserwujê rynek i
dobrze widzê, co siê dzieje. Za chwilê
nawet ci, którzy maj¹ kilka aptek, nie
bêd¹ ju¿ partnerami, i obym siê my-
li³. Dziwne tylko, ¿e ani rz¹d, a przede
wszystkim Ministerstwo Zdrowia nie
widz¹ tych dzia³añ, nie broni¹ rynku
aptecznego, ma³ej apteki i chorego.
Nie broni¹ finansów pañstwa i tole-
ruj¹ totalny ba³agan. Trudno, zatem
uwierzyæ, ¿e ¿yjemy w XXI wieku,
w �rodku Europy.

Nasi konkurenci t³umacz¹, ¿e leki
w Polsce s¹ najtañsze w Europie. Po-
wiem tak, je¿eli w dwóch aptekach
ceny na leki, zarówno refundowane,
jak i OTC ró¿ni¹ siê bardzo znacz-
nie, to oznacza, ¿e firmy staæ na te
obni¿ki i to w ka¿dej aptece, dla ka¿-
dego chorego.

Rozpoczynaj¹c nowy, 2009 rok,
proszê zróbmy co� dla polskiego
chorego, obna¿my ten chory uk³ad,
wska¿my go tym, którzy powinni to
zbadaæ, to mo¿e uda siê nam przy
okazji uratowaæ trochê naszych, ro-
dzinnych aptek. Bo je¿eli nie, to szy-
kujemy siê na s³u¿bê do innych, a tam
zamiast s³u¿yæ choremu bêdziemy
up³ynniaæ pakiety, bo przecie¿ tak
nam ka¿¹. Prawda, ¿e buduj¹ca
i dobrze rokuj¹ca perspektywa?

mgr farm. Krzysztof  Przystupa
Prezes

Okrêgowej Rady Aptekarskiej
w Lublinie

Z notatnika rzecznika prasowego NRA

Prawo, które jest kszta³towane
przez korporacje zawodowe jest
prawem, z którego korzystaj¹ rów-
nie¿ podmioty i osoby, które dzia-
³aj¹ w obrêbie danego zawodu, ale
nie s¹ bezpo�rednio z nim zwi¹zane.

W przypadku samorz¹du apte-
karskiego dzia³amy g³ównie w opar-
ciu o przepisy ustawy Prawo farma-
ceutyczne i ustawê o izbach aptekar-
skich. Osoby, które legitymuj¹ siê
dyplomem magistra farmacji i po z³o-
¿eniu �lubowania otrzymuj¹ prawo
wykonywania zawodu podlegaj¹
g³ównie zapisom tych dwóch ustaw,
a wiêc rzecznikowi odpowiedzialno-
�ci zawodowej i okrêgowemu s¹do-
wi aptekarskiemu. Tak wiêc mo¿na
powiedzieæ, ¿e ich postêpowanie
zawodowe i etyczne jest pod sta³¹
kontrol¹.

W tym miejscu nasuwa siê pyta-
nie, kto pod wzglêdem etycznym roz-
liczy podmiot, lub osobê fizyczn¹,
która nie podlega regulacjom zawo-
du zaufania publicznego? Tak w³a-
�nie dzieje siê w Polsce, gdzie wiêk-
sze wymagania stawia siê magistro-
wi farmacji ni¿ innemu podmiotowi,
prowadz¹cemu dzia³alno�æ tego sa-
mego typu. Dzia³ania samorz¹du za-
wodowego zmierzaj¹ce do wzmoc-
nienia pozycji osoby odpowiedzial-
nej za prowadzenie apteki -kierow-
nika (posiadanie specjalizacji, wy-
¿sze kwalifikacje), nie spotka³y siê
z zadowoleniem tej czê�ci prowadz¹-
cych dzia³alno�æ, którzy musz¹ takie-
go kierownika zatrudniaæ.

Na co dzieñ obserwujemy dzia-
³ania, które niejednokrotnie na gra-
nicy prawa podejmowane s¹ przez

osoby prowadz¹ce apteki, a nie bê-
d¹ce farmaceutami. Takich kroków
farmaceuta podj¹æ nie mo¿e ponie-
wa¿ obowi¹zuje go Kodeks Etyki
Farmaceuty. Niestety jednak regu-
lacje takie uznano za normê i po-
wszechnie je przyjêto. Sytuacja taka
prowadzi do degradacji zawodu ap-
tekarza do pozycji zwyk³ego sprze-
dawcy. Dla przeciêtnego obywate-
la, bowiem ka¿da apteka jest taka
sama i kupuje tam, gdzie taniej.

Przy nowelizacji Prawa Farma-
ceutycznego te¿ przyjêto zasadê, ¿e
prawo bardziej chroni podmioty pra-
wa handlowego ni¿ indywidualnego
aptekarza, a próby wprowadzenia
jakichkolwiek poprawek w tym za-
kresie spotykaj¹ siê zwykle z opo-
rem tych pierwszych gdy¿ maj¹ oni
zdecydowan¹ przewagê w�ród de-
cydentów.

Tak ju¿ jest od 17 lat. Ci¹g³a wal-
ka o godno�æ zawodu, etykê w pra-
cy i o uczciwe prowadzenie apteki
przeciwko wolnej gospodarce ryn-
kowej i tanim chwytom marketingo-
wym. To, co sprawdza siê w innych
dziedzinach handlu nie powinno by³o
wtargn¹æ na rynek zdrowia. Prowa-
dzenie apteki to, bowiem zupe³nie
inna dzia³alno�æ ni¿ prowadzenie
sklepu spo¿ywczego czy drogerii. Tu
powinno siê liczyæ siê przede wszyst-
kim zdrowie i dobro pacjenta.

mgr farm. Piotr Jó�wiakowski
Rzecznik Prasowy

Naczelnej Izby Aptekarskiej

Kraków, dnia 22 grudnia 2008r.

Stanowimy prawo
dla wszystkich
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Otwarcia przegl¹du dokona³a
doc dr hab. Halina Lichocka z In-
stytutu Historii Nauki PAN-u, kilka
s³ów wprowadzenia wyg³osi³ dr Jan
Majewski (przewodnicz¹cy zespo³u
Sekcji Historii Farmacji PTFarmu).
Zosta³o zaprezentowanych 5 prac, 3
polskie (Gdañsk, Kraków i Lublin)
i 2 litewskie (t³umaczone na jêzyk pol-
ski przez dr Taurasa Mekasa - dy-
rektora Muzeum w Kownie.)

Pierwsz¹ pracê przedstawi³a
mgr Karolina Maciszewska doty-
cz¹c¹ najwcze�niejszych pol-
skich podrêczników farmacji, na-
stêpnie mgr Ma³gorzata Korze-
niowska dotycz¹c¹ historii apte-
karstwa w Be³¿ycach, nastêpnie
przedstawiono 2 prace litewskie,
a na koniec mgr Agata Tutkow-
ska-Fila omówi³a pracê o prof.
Henryku Ellercie.

Oto tytu³y prezentowa-
nych prac:
1. mgr Agata Tutkowska-Fila:

�Prof. dr Henryk Ellert
(1908-1970) ¿ycie,

dzia³alno�æ, dokonania�,
Gdañsk, opiekun naukowy
dr n. med. Seweryna Konieczna.

2. mgr Karolina Maciszewska:
�Pierwsze polskie podrêczniki
farmacji�,
Kraków, opiekun naukowy
dr hab. Zbigniew Bela.

3. mgr Ma³gorzata Korzeniowska:
�Historia aptekarstwa w Be³¿ycach�,
 Lublin, opiekun naukowy
dr n. farm. Andrzej Wróbel.

4. mgr �ivile Petkevièiute:
�Materia medica u¿ywana na
¯mudzi (Litwa) w 2006 roku�.
Kowno (Litwa), opiekun naukowy
dr Tauras Mekas.

5. mgr Roberta Kanapeckaite:
�Etnobotaniczne i etnofarmaceu-
tyczne aspekty litewskiego folklo-
ru (na przyk³adzie zbioru  A. Juski
pt. �Litewskie pie�ni weselne�,
 Kowno (Litwa), opiekun naukowy
dr Tauras Mekas.

kowie. W imieniu Prezesa NRA dr
Grzegorza Kucharewicza gratulacje,
kwiaty i albumy wrêcza³a mgr Joan-
na Pi¹tkowska (wiceprezes NRA).
Posiedzenie u�wietni³a swoj¹ obec-
no�ci¹ attache kulturalny ambasady
Litwy.

Przedstawione prace by³y nie-
zwykle interesuj¹ce o bardzo rozle-
g³ej tematyce.

Wszystkie panie charaktery-
zowa³y siê oprócz du¿ej wiedzy
w temacie prac, du¿¹ swobod¹ wy-

powiedzi, m³odzieñcz¹ przebo-
jowo�ci¹ i spontaniczno�ci¹.
Prace zawiera³y tre�ci nieznane
wcze�niej, np. jedna praca li-
tewska dotyczy³a przegl¹du
1000 pie�ni weselnych i wybra-
nia z nich cytowanych w niej
ro�lin rudealnych i  leczniczych,
których by³o odpowiednio 63 i
32.

Mgr Korzeniowska roz-
mawiaj¹c z mieszkañcami Be³-
¿yc ustali³a wiele nieznanych
faktów z historii aptekarstwa w
Be³¿ycach, a mgr �. Petkevièiu-
te porówna³a ro�liny lecznicze
Litwy z 2006 roku z prac¹
prof. Muszyñskiego z koñca lat
dwudziestych ubieg³ego wieku
i okaza³o siê, ¿e wiele ro�lin ju¿
nie wystêpuje na tym terenie.
By³am zachwycona i oczaro-

wana wiedz¹ m³odych adeptów far-
macji (kobiety gór¹!)  i z przyjem-
no�ci¹ poczekam na kolejn¹ edycjê
prac w przysz³ym roku.

mgr farm. Joanna Pi¹tkowska
Wiceprezes

Naczelnej Rady Aptekarskiej

Przegl¹d prac magisterskich
W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie 5 listopada 2008 r. odby³ siê III przegl¹d

prac magisterskich z zakresu historii farmacji.

Po tej czê�ci obrad rozwinê³a
siê dyskusja w której m.in. brali
udzia³: dr Brzeziñska, dr Majewski,
prof. Moska, dr Wróbel, dr Mekas.

Wszyscy magistrowie zostali
obdarowani wydawnictwami albu-
mowymi: od Sekcji historii PTFar-
mu, NRA i Muzeum Farmacji w Kra-
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18 grudnia 2008 roku magi-
ster farmacji Sylwester �wita³a
skoñczy³ 100 lat.

Jubilat urodzi³ siê w Rad³o-
wie. Jego ojciec Filip by³ listono-
szem, matka Agnieszka by³a domo-
wym �anio³em stró¿em�.

Jubilat przeszed³ wszystkie
szczeble aptekarskiego awansu, od
praktykanta aptekarskiego do spe-
cjalisty I stopnia z farmacji aptecz-
nej. Praktykantem by³ w aptece �
Pod Or³em� w Ole�nie. Pó�niej by³
pomocnikiem aptekarskim. Studio-
wa³ w Niemczech. Zdawa³ kolejne
egzaminy i w pa�dzierniku 1938 roku
otrzyma³ dyplom aprobacyjny, któ-
ry upowa¿nia³ go do wykonywania
zawodu farma-
ceuty na terenie
ca³ych Niemiec.
W Niemczech
pracowa³ za dar-
mo, jedynie za
przys³owiowy
wikt i opierunek.
W pa�dzierniku
1938 roku prze-
niós³ siê do apte-
ki �Pod Lwem�
w Opolu. Tu¿ po
wojnie, w 1945
roku rozpocz¹³
pracê w aptece
�Mariañskiej�
przy ulicy Ozim-
skiej w Opolu.
By³ tu znany jako
specjalista od leków weterynaryj-
nych. W roku 1978 przeszed³ na
emeryturê, ale - jak notuj¹ jego bio-
grafowie - do apteki ��ródmiejskiej�

Ca³ym swoim ¿yciem uczy nas
dobra, piêkna i prawdy

synów Andrzeja i Janusza. Obecnie
mieszka w Suchym Borze z synem
Andrzejem, synow¹ i wnukami.

Magister Sylwester �wita³a
jest cz³owiekiem bardzo pogodnym,
pracowitym, zawsze optymistycznie
patrz¹cym w przysz³o�æ, obdarzo-
nym humorem. O poczuciu humoru
�wiadczy pewna rozmowa Jubilata
z pacjentk¹. Jak anegdotê opowia-
daj¹ aptekarze tê zapamiêtan¹ roz-
mowê - �Pacjentka w aptece bar-
dzo siê �pieszy, bo za chwilê ma au-
tobus, no i popêdza. A Magister na
to - Pani siê spieszy na autobus
a mnie siê do krymina³u nie spieszy�.

Za zas³ugi dla chwa³y, po¿yt-
ku i rozwoju aptekarstwa magister

Sylwester �wi-
ta³a zosta³ od-
znaczony meda-
lem im. prof.
B r o n i s ³ a w a
Koskowskiego.

C a ³ y m
swoim ¿yciem
uczy nas Pan
dobra, piêkna i
prawdy -
mówi¹ o Jubila-
cie m³odsi far-
maceuci.

Dziêkuje-
my Panie Magi-
strze i ¿yczymy
szczê�liwego
¿ycia.

mgr farm. Andrzej Prygiel
Prezes  Opolskiej Okrêgowej

Rady Aptekarskiej
(oprac. ZS)

przychodzi³, leki weterynaryjne robi³.
Pan magister Sylwester �wia-

t³a by³ wielokrotnie odznaczony m.in.
odznak¹ za wzorow¹ pracê w s³u¿-

bie zdrowia. Jest cz³onkiem Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutycznego.

W 1949 roku Jubilat o¿eni³ siê
z Mieczys³aw¹ Bojewicz. Ma dwóch

fot. z archiwum Opolskiej OIA



BIBLIOTEKA FARMACEUTY

– 33 –

Pocz¹tkowo s¹dzi³am, i¿ ksi¹¿ki
zbudowanej z samych tabel i przypi-
sów nie da siê czytaæ z zaintereso-
waniem. Dlatego muszê przyznaæ, i¿
by³am mi³o zaskoczona tym, ¿e pu-
blikacja �Interakcje le-
ków. Zalecenia farma-
kologiczne.� mnie wci¹-
gnê³a. Przegl¹daj¹c po-
szczególne strony, co
chwilê moj¹ uwagê przy-
kuwa³y ró¿ne informacje
- niektóre zupe³nie dla
mnie nowe, niektóre od-
�wie¿aj¹ce wiedzê na-
byt¹ na studiach, a nie-
które dotycz¹ce po pro-
stu leków, z którymi, na
co dzieñ mam do czynie-
nia, albo nawet sama sto-
sujê.

Ksi¹¿ka podzielona
jest na rozdzia³y wed³ug
grup terapeutycznych.
Na pocz¹tku ka¿dego
rozdzia³u czytelnik znaj-
dzie zestawienie tabela-
ryczne leków z danej
grupy z lekami, co, do
których stwierdzono
mo¿liwo�æ wyst¹pienia
interakcji. Poszczególne
komórki tabeli s¹ albo
puste (brak zidentyfiko-
wanych wspó³zale¿no�ci) lub wype³-
nione symbolem, który pozwala na
nastêpnych stronach odszukaæ infor-
macjê o danej interakcji. Te o szcze-

gólnym znaczeniu zosta³y wyró¿nio-
ne kolorem, co pozwala na szybkie
zorientowanie siê, gdzie w pierwszej
kolejno�ci nale¿y skierowaæ swoj¹
uwagê. Omówienie interakcji obej-

muje wyszczególnienie, dla jakich
leków zosta³y one opisane, ich ob-
jawy, mechanizm, interwencjê lecz-
nicz¹ oraz informacjê dla pacjenta.

Ten ostatni element to niezwykle
przydatny przypis, choæ nie przy ka¿-
dej interakcji dostêpny. Ponadto
sami autorzy zwracaj¹ we wstêpie
do ksi¹¿ki uwagê na fakt, i¿ nazbyt
nachalne informowanie pacjenta
o mo¿liwych interakcjach zwiêksza
na zasadzie efektu placebo prawdo-
podobieñstwo, i¿ podane objawy u

niego wyst¹pi¹. Jednocze-
�nie du¿a ró¿norodno�æ
osobnicza sprawia, i¿ na-
wet dobrze udokumento-
wana interakcja mo¿e nie
daæ ¿adnych symptomów
u pewnej grupy pacjentów,
którzy z powodzeniem la-
tami stosuj¹ dwa teore-
tycznie �gryz¹ce siê� leki.
Nie mo¿e to jednak byæ
przyczynkiem do zignoro-
wania zauwa¿onej interak-
cji, a jedynie sygna³em, i¿
temat ten poruszany powi-
nien byæ delikatnie i tak-
townie zarówno w rozmo-
wie farmaceuty z pacjen-
tem, jak i ewentualnie z le-
karzem.

Autorzy miejscami
zwracaj¹ uwagê na pew-
ne ciekawe aspekty, miê-
dzy innymi na fakt, i¿ nie
tylko ³¹czenie leków mo¿e
byæ przyczyn¹ niepo¿¹da-
nych efektów. Tak¿e gwa³-
towne odstawienie pew-
nych substancji mo¿e wy-

wo³aæ radykalne zmiany w metabo-
lizmie równolegle stosowanych me-
dykamentów. Jako przyk³ad autorzy
podaj¹ przypadek pope³nienia samo-

Markus Zieglmeier, Tanja Hein
�Interakcje leków. Zalecenia farmakologiczne.�

Wydanie I polskie pod redakcj¹ Przemys³awa Niewiñskiego.
300 stron, oprawa miêkka, klejona.
Wydawnictwo Medpharm Polska

http://www.medpharm.pl

Interakcje leków
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bójstwa przez pacjenta, u którego
odstawienie cymetydyny spowodo-
wa³o zahamowanie dzia³ania przyj-
mowanych przez niego leków prze-
ciwdepresyjnych. Podaj¹ tak¿e przy-
k³ad, gdzie nawet zastosowanie do-
pochwowe leku mo¿e byæ przyczyn¹
interakcji - reakcji disulfiramowej.

Ogrom zgromadzonej przez au-
torów wiedzy - a co za tym idzie -
bardzo du¿a liczba interakcji wykry-
tych pomiêdzy lekami ka¿e przypo-
mnieæ sobie, z czym tak naprawdê
farmaceuta ma, na co dzieñ do czy-
nienia. Leki to nie cukierki, lecz far-
makologicznie aktywne zwi¹zki, a do
efektów ich dzia³ania nale¿y podcho-
dziæ z szacunkiem i rozs¹dkiem.
Mnogo�æ gro�nych dla zdrowia skut-
ków niew³a�ciwego ³¹czenia leków
mo¿e przyprawiæ o zawrót g³owy.
Zmusza tak¿e do przemy�lenia z jak
du¿¹ odpowiedzialno�ci¹ wi¹¿e siê -
nazbyt czêsto moim zdaniem prak-
tykowane - wydawanie przez farma-
ceutów bez recepty leków �z prze-
pisu lekarza� bez odpowiedniego
wywiadu lub pacjentom �przygod-
nym�.

Fakt, i¿ tak ogromna wiedza jest
niezbêdna, aczkolwiek niemal niemo¿-
liwa do pamiêciowego opanowania
sprawia, i¿ publikacje takie jak pre-
zentowana przeze mnie ksi¹¿ka wy-
dana nak³adem Wydawnictwa Med-
pharm staj¹ siê bardzo przydatnym
narzêdziem w codziennej pracy. Pa-
cjenci coraz czê�ciej dopytuj¹ siê
o mo¿liwo�æ ³¹czenia leków w trosce
o swoje zdrowie i bezpieczeñstwo.
Uwa¿am, ¿e umiejêtno�æ wyszukania
dla nich dodatkowych informacji,
zwiêksza nie tylko ich zaufanie w sto-
sunku do stosowanej terapii, ale tak-
¿e do samego farmaceuty.

mgr farm. Olga Sierpniowska

Poszukiwanie mi³o�ci, otaczanie siê
mi³o�ci¹, kochanie siebie i innych,
trwanie w uczuciu mi³o�ci. Mo¿na
ró¿ne stany i odcienie tego uczucia
wyliczaæ pra-
wie nieskoñ-
czenie. Tym
razem Beata
Pawlikow-
ska - pisar-
ka, podró¿-
n i c z k a ,
dziennikar-
ka, autorka
audycji ra-
d i o w y c h
i programów
telewizyj-
nych, zabie-
ra nas na
ekscytuj¹c¹
wyprawê.
Ale nie do
d¿ungli ama-
zoñskiej, czy
innego nie-
zwyk³ego
miejsca na
�wiecie.

   Na tê wy-
prawê za-
biera nas
swoj¹ naj-
nowsz¹ ksi¹¿k¹ �W d¿ungli mi³o�ci�,
której premiera mia³a miejsce w pa�-
dzierniku tego roku. To wyprawa nie-
zwykle interesuj¹ca, bo i przewod-
niczka zgromadzi³a ogromn¹ wiedzê,
�wiadcz¹c¹ o przenikliwym zmy�le
obserwacji. Jest to wiedza o cz³o-
wieku potrzebuj¹cym mi³o�ci pod
ka¿d¹ szeroko�ci¹ geograficzn¹.
   Dok¹d zmierzamy przez d¿unglê,
po co tam idziemy, czego szukamy,

co chcemy odkryæ, dlaczego siê na-
ra¿amy? Czy chcemy pokonaæ w³a-
sne lêki, odkryæ nasze ograniczenia,
czy te¿ znale�æ w sobie rado�æ p³y-

n¹c¹ z odkrywania, poznawania
�wiata w³asnymi zmys³ami, �wiata
kryj¹cego tajemnice stworzenia?
�wiata, który poznajemy od chwili
narodzin, a¿ po kres naszej wêdrów-
ki. �wiata, odczuwanego przecie¿ nie
tylko rozumem, wzrokiem, s³uchem,
zapachami, ale i sercem, poprzez
duchowo�æ, któr¹ jeste�my obda-
rzeni.

�Mi³o�æ jest piêkna...�
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   Podró¿nicy, odkrywcy - jedni do-
cieraj¹ do celu, inni nie. Ale to nie
odstrasza kolejnych �mia³ków goto-
wych prze¿yæ przygodê ¿ycia. I prze-
konanych, ¿e aby poczuæ ¿ycie, trze-
ba mieæ odwagê z tego ¿ycia korzy-
staæ, umieæ nadaæ mu smak i barwê.
Trzeba te¿ mieæ odwagê wyzwoliæ
swoje emocje i podj¹æ ryzyko wkro-
czenia na nowe, nieprzetarte szlaki,
ryzyko marszu po nieznanej drodze.
To ryzyko, które daje szansê cz³o-
wiekowi poczuæ wolno�æ wyboru,
daje te¿ poczucie wolno�ci, mo¿li-
wo�æ odczuwania pe³ni ¿ycia. A po-
goñ za pe³ni¹ ¿ycia, to równocze�nie
pogoñ za mi³o�ci¹. I to przedzieranie
siê przez d¿unglê ¿ycia, jest równo-
cze�nie przedzieraniem siê przez
d¿unglê mi³o�ci.
   Bez tego uczucia trudno poruszaæ
siê w d¿ungli ¿ycia. I to uczucia w ró¿-
nych jego wymiarach. I tych bardzo
osobistych, jak i w odniesieniu do
wszystkiego, co nas otacza, do innych
�dzieci wszech�wiata� - bo przecie¿
wszyscy jeste�my tego wszech�wiata
jednakimi mieszkañcami.
    �W d¿ungli mi³o�ci� jest kontynu-
acj¹ ksi¹¿ki �W d¿ungli ¿ycia�. Ale
mimo, ¿e by³a o ¿yciu - zabrak³o w
niej mi³o�ci. Wiele osób pyta³o au-
torkê jak mo¿na by³o pomin¹æ tak

istotny element naszej egzystencji.
Odpowiada³a, ¿e temat ten wydawa³
sie jej zbyt obszerny i z³o¿ony na je-
den rozdzia³, a do ksi¹¿ki trzeba by³o
dojrzeæ. I tak siê sta³o.
     Gdy podzieli³a siê pomys³em ze
swoim wydawc¹, Tomaszem Racz-
kiem, ucieszony, zawo³a³: �-To �wiet-
ny pomys³! Pisz, pisz jak najszybciej!�.
     Pisanie zajê³o 40 dni, ale w my-
�lach ksi¹¿ka dojrzewa³a podczas
wielu egzotycznych podró¿y. Notat-
ki do ksi¹¿ki robi³a na sawannie afry-
kañskiej, w Angkor Vat, na zat³oczo-
nej indyjskiej ulicy, w d¿ungli ama-
zoñskiej, na pustyni Sahara i na mon-
golskim stepie.
     Ale jak sama wspomina ci¹gle jej
czego� brakowa³o. I dopiero, gdy
pozna³a afrykañskiego £owcê G³ów,
nagle znalaz³a brakuj¹cy element.
Duchowo�æ. Ludzie musz¹ byæ roz-
winiêci duchowo, by umieæ dostrzec
i doceniæ uczucie mi³o�ci, i nauczyæ
siê o ni¹ dbaæ i pielêgnowaæ. I ta
wêdrówka przez d¿unglê mi³o�ci
wraz z Beat¹ Pawlikowsk¹, to w³a-
�nie wêdrówka w poszukiwaniu
mo¿liwo�ci rozwoju w³asnej osobo-
wo�ci i w³asnej warto�ci, umiejêtno-
�ci kochania. Bo mi³o�æ musi byæ w
nas, trzeba siê nauczyæ j¹ dawaæ, by
nasza mi³o�æ zosta³a zauwa¿ona i

odwzajemniona. To w³a�nie jest ten
trud, który pozwala nam samodziel-
nie pokonywaæ d¿unglê amazoñsk¹
i d¿unglê mi³o�ci. �Bo w mi³o�ci -
zauwa¿a autorka - jest tak jak
w d¿ungli. Rosn¹ w niej silne drzewa
i gatunki paso¿ytnicze. Niektóre pa-
so¿yty przez lata wisz¹ na swoim
¿ywicielu, który nie ma si³y ich z sie-
bie strz¹sn¹æ. Inne stopniowo coraz
bardziej dusz¹ swoj¹ ofiarê w �mier-
telnym u�cisku�.
     Powia³o groz¹? Mo¿e i tak, ale
skoro mo¿na uj�æ z ¿yciem z najbar-
dziej ekstremalnych wypraw, to trze-
ba zajrzeæ do ksi¹¿ki. I okazuje sie,
¿e w tej tak s³odkiej i niebezpiecznej
sferze naszego ¿ycia mamy szansê
przetrwania. Co brzmi ju¿ optymi-
stycznie. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê mamy
szansê dowiedzieæ siê, jakich spo-
sobów u¿yæ, by przetrwaæ w d¿ungli
mi³o�ci, realizowaæ w³asne marzenia,
budowaæ wewnêtrzn¹ si³ê, szczê�li-
wy zwi¹zek i ¿ycie. I ulec przekona-
niu autorki:  �Mi³o�æ jest piêkna. Dla
ka¿dego, kto ma piêkn¹ duszê.�.

Wac³aw Bierkowski

Beata Pawlikowska
 �W d¿ungli milosci�

Wydawnictwo Latarnik
Micha³ów - Grabina 2008

Przegl¹d prasy
Odtrutka na paracetamol

Uda³o siê opracowaæ sposób na zmniejszenie gro�nych dla ¿ycia uszkodzeñ w¹troby, jakie powoduj¹ nad-
mierne dawki paracetamolu.

Jak niemal ka¿dy skuteczny lek, przeciwbólowy paracetamol w nadmiernych dawkach mo¿e byæ przyczyn¹
zagra¿aj¹cego ¿yciu zatrucia - uszkadza w¹trobê. Szkodliwa dawka to oko³o 5 gramów, a �miertelna wynosi
mniej wiêcej 15 gramów. Tylko w Wielkiej Brytanii z powodu przedawkowania paracetamolu umiera rocznie
oko³o 200 osób, a w zesz³ym roku 20 pacjentom trzeba by³o przeszczepiæ w¹trobê.

Naukowcy z University of Edinburgh zauwa¿yli, ¿e w moczu pacjentów z najbardziej uszkodzona w¹trob¹
jest najwiêcej bia³ka znanego jako cyklofilina A. Ich zdaniem zablokowanie dzia³ania tego bia³ka mo¿e pomóc
pacjentom, za� pomiar jego poziomu pomóg³by zawczasu okre�liæ ryzyko uszkodzenia w¹troby - co pozwoli³oby
na przyk³ad wcze�niej zaj¹æ miejsce w kolejce oczekuj¹cych na przeszczep.

PAP, 29.12.2008
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NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

Nowe rejestracje - UE � listopad 2008

A - PRZEWÓD
POKARMOWY

I METABOLIZM
A10 - Leki stosowane w cukrzycy;
A10B - Leki obni¿aj¹ce poziom
glukozy we krwi, z wy³¹czeniem in-
sulin; A10BH - Inhibitory peptyda-
zy dipeptydylowej IV (DPP-4)

Vildagliptinum: Jalra i Xiliarx (No-
vartis Europharm) to odpowiednio 2.
i 3. zarejestrowany preparat z wilda-
gliptyn¹. Leki s¹ wskazane w lecze-
niu cukrzycy typu 2 w dwulekowej
terapii doustnej, w skojarzeniu z::
- metformin¹ u pacjentów, u których

glikemia jest niewystarczaj¹co
kontrolowana, pomimo podawa-
nia maksymalnej tolerowanej
dawki metforminy w monoterapii,

- sulfonylomocznikiem u pacjentów,
u których glikemia jest niewystar-
czaj¹co kontrolowana, pomimo
podawania maksymalnej tolero-
wanej dawki sulfonylomocznika
w monoterapii, oraz u których nie
mo¿na stosowaæ metforminy
z powodu przeciwwskazañ lub
nietolerancji,

- tiazolidynodionem u pacjentów, u
których glikemia jest niewystar-
czaj¹co kontrolowana oraz u któ-
rych mo¿na stosowaæ tiazolidy-
nodion.

Wildagliptyna poprawia czynno�æ
wysepek Langerhansa. Jest silnym

W listopadzie 2008 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 4 decyzje o dopuszczeniu do
obrotu produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Nie zawieraj¹ one nowych substancji czyn-
nych, jedynie jedno nowe ich po³¹czenie (brynzolamid+timolol). 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). Ponadto decyzjami z 13 XI 2008 Komisja wezwa³a pañstwa cz³onkowskie do natychmiasto-
wego zawieszenia obrotu produktami leczniczymi Acomplia i Zimulti zawieraj¹cymi rymonabant jako substancjê
czynn¹ (klasa ATC: A08AX), zarejestrowanymi w czerwcu 2006.

selektywnym inhibitorem peptydazy
dipeptydylowej IV (DPP-4), co
skutkuje zwiêkszeniem stê¿enia en-
dogennych inkretyn GLP-1 (gluka-
gonopodobnego peptydu 1) i GIP
(¿o³¹dkowego peptydu hamuj¹cego)
zarówno na czczo, jak i po posi³ku.
Poprawia to wra¿liwo�æ komórek
beta na glukozê, co powoduje lep-
sze wydzielanie insuliny zale¿ne od
glukozy. Zwiêkszaj¹c endogenne stê-
¿enie GLP-1 wildagliptyna poprawia
tak¿e wra¿liwo�æ komórek alfa na
glukozê, co skutkuje wydzielaniem
glukagonu w stê¿eniu bardziej do-
stosowanym do stê¿enia glukozy.
Zwiêkszenie wspó³czynnika insulina/
glukagon podczas hiperglikemii,
w wyniku zwiêkszonego stê¿enia in-
kretyn, skutkuje zmniejszonym w¹-
trobowym wydzielaniem glukozy na
czczo i po posi³ku, a w konsekwen-
cji - zmniejszeniem glikemii.
We wrze�niu 2007 firma Novartis
Europharm zarejestrowa³a pierwszy
preparat zawieraj¹cy wildagliptynê:
Galvus.

N - UK£AD NERWOWY
N05 - Leki psychotropowe; N05A
- Leki neuroleptyczne; N05AH -
Diazepiny, oksazepiny i tiazepiny
Olanzapinum: Zypadhera (Eli Lilly)
jest drugim zarejestrowanym prepa-
ratem olanzapiny w postaci iniekcji,
ale pierwszym o przed³u¿onym uwal-

nianiu (zawiera embonian olanzapi-
ny), w dawkach 210 mg, 300 mg
i 405 mg. W lipcu 2001 zarejestro-
wano centralnie w Unii (w Polsce w
sierpniu 2002 w ramach procedury
narodowej) preparat Zyprexa inj. 10
mg (Eli Lilly) o standardowym uwal-
nianiu, ale nie pojawi³ siê on na ryn-
ku w Polsce. Zypadhera jest wska-
zana w leczeniu podtrzymuj¹cym do-
ros³ych pacjentów ze schizofreni¹,
u których uzyskano odpowiedni¹ sta-
bilizacjê podczas leczenia olanzapin¹
w postaci doustnej.
Zypadhera to 16. zarejestrowana
marka olanzapiny, bior¹c pod uwa-
gê ³¹cznie rejestracje w Polsce i w
ramach unijnej procedury scentrali-
zowanej. W sprzeda¿y znajduje siê
7 leków: zarejestrowane w Polsce
najpierw w procedurze narodowej,
a potem w ramach centralnej reje-
stracji unijnej preparaty Zyprexa (Eli
Lilly; lek oryginalny) i Zalasta (Krka)
oraz zarejestrowane w Polsce: Ol-
zapin (Lekam), Zolafren (Adamed),
Zolaxa (Polpharma), od kwietnia
2008 Olanzin (Actavis) i od lipca
2008 Ranofren (Adamed). Nie zo-
sta³y jeszcze wprowadzone prepa-
raty: Olanzapina Jacobsen, Olanza-
pine Adamed (Actavis), Olanzafloc
(Hexal), Olanzapin-Ratiopharm
i Zapilux (Lek). Nie pojawi³y siê
w Polsce 3 leki zarejestrowane w ra-
mach centralnej procedury unijnej:
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Olanzapine Mylan (Generics), Olan-
zapine Neopharma i Olanzapine
Teva.

S - NARZ¥DY ZMYS£ÓW
S01 - Leki okulistyczne; S01E -
Leki przeciw jaskrze i zwê¿aj¹ce
�renicê; S01ED - Leki blokuj¹ce
receptory β-adrenergiczne;
S01ED51 - Timolol, preparaty z³o-
¿one
Brinzolamidum+timololum: Azar-
ga (Alcon) w postaci kropli do oczu
jest wskazana do obni¿ania ci�nienia
wewn¹trzga³kowego (ang.: IOP) u
doros³ych pacjentów z jaskr¹ otwar-
tego k¹ta przes¹czania lub nadci�nie-
niem ocznym, u których stosuj¹c
monoterapiê nie uzyskano wystar-

czaj¹cego obni¿enia IOP. Brynzola-
mid jest silnym inhibitorem ludzkiej
anhydrazy wêglanowej II, izoenzy-
mu przewa¿aj¹cego w oku. Hamo-
wanie anhydrazy wêglanowej w wy-
rostkach rzêskowych oka powodu-
je zmniejszenie wydzielania cieczy
wodnistej, przypuszczalnie poprzez
spowolnienie wytwarzania jonów
wodorowêglanowych i w nastêp-
stwie tego zmniejszenie transportu
sodu i p³ynów. Tymolol jest nieselek-
tywnym lekiem blokuj¹cym recepto-
ry adrenergiczne, pozbawionym we-
wnêtrznej aktywno�ci sympatykomi-
metycznej, bezpo�redniego dzia³ania
hamuj¹cego na serce i dzia³ania sta-
bilizuj¹cego b³ony komórkowe.
G³ówne dzia³anie tymololu jest zwi¹-

zane ze zmniejszeniem wytwarzania
cieczy wodnistej oraz niewielkim
zwiêkszeniem jej odp³ywu. Oba
sk³adniki zmniejszaj¹ podwy¿szone
ci�nienie wewn¹trzga³kowe poprzez
zmniejszenie wydzielania cieczy
wodnistej, za po�rednictwem ró¿-
nych mechanizmów dzia³ania. Po³¹-
czony efekt dzia³ania obu substancji
czynnych powoduje dodatkowe
zmniejszenie IOP w porównaniu
z leczeniem przy pomocy ka¿dej z
nich stosowanej osobno. Na rynek
zosta³y wprowadzone krople do
oczu zawieraj¹ce po³¹czenie timolo-
lu z innym inhibitorem anhydrazy
wêglanowej dorzolamidem: Cosopt
(Merck Sharp & Dohme).

NOWO�CI NA RYNKU � LISTOPAD 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
A10 - Leki stosowane w cukrzycy;
A10B - Leki obni¿aj¹ce poziom
glukozy we krwi, z wy³¹czeniem in-
sulin; A10BB - Sulfonamidy, po-
chodne mocznika

B - KREW
I UK£AD KRWIOTWÓRCZY

B01/B01A - Leki przeciwzakrzepowe;
B01AC - Inhibitory agregacji p³y-
tek krwi (z wy³¹czeniem heparyny)
B01AX - Inne leki przeciwzakrze-
powe

C - UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C01 - Leki nasercowe; C01E - Inne
leki nasercowe; C01EB - Inne leki
nasercowe
C03 - Leki moczopêdne; C03B - Leki
moczopêdne niskiego pu³apu, z wy-
³¹czeniem tiazydów; C03BA - Sul-
fonamidy, leki proste
C07/C07A - Leki blokuj¹ce recep-
tory (-adrenergiczne; C07AB - Selek-
tywne leki blokuj¹ce receptory (-
adrenergiczne
C08 - Blokery kana³u wapniowego;
C08C - Selektywne blokery kana³u
wapniowego z g³ównym dzia³aniem
na naczynia krwiono�ne; C08CA -
Pochodne dihydropirydyny
C09 - Leki dzia³aj¹ce na uk³ad reni-
na-angiotensyna;
C09A/C09AA - Inhibitory ACE, leki
proste
C09C/C09CA - Antagoni�ci angio-
tensyny II, leki proste
C10 - Leki wp³ywaj¹ce na stê¿enie
lipidów; C10A - Leki wp³ywaj¹ce na

stê¿enie lipidów, leki proste; C10AA
- Inhibitory reduktazy HMG CoA

D - LEKI STOSOWANE
W DERMATOLOGII

D10 - Leki przeciwtr¹dzikowe;
D10A - Leki przeciwtr¹dzikowe do
stosowania miejscowego; D10AD
- Retinoidy do stosowania miejsco-
wego w leczeniu tr¹dziku;
D10AD53 - Adapalen w lekach z³o-
¿onych

G - UK£AD MOCZOWO-
P£CIOWY I HORMONY

P£CIOWE
G04 - Leki urologiczne; G04C -
Leki stosowane w ³agodnym prze-
ro�cie gruczo³u krokowego;
G04CB - Inhibitory 5α-reduktazy
testosteronu

J - LEKI PRZECIWZAKA�NE
DZIA£AJ¥CE OGÓLNIE

W listopadzie 2008 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zosta³o wprowadzonych 27 nowych marek produk-
tów leczniczych (z tego 10 firmy 1A Pharma i 3 firmy Farmacom).



– 38 –

NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

* preparat pod pierwotn¹ nazw¹ zosta³ wprowadzony na rynek

Klasa 
ATC/WHO 

Nazwa 
miêdzynarodowa 

Nazwa handlowa 
Podmiot 
odpowiedzialny 

Obszar i data 
rejestracji 

A02BC Pantoprazolum 
Pantoprazol 
Sandoz 

Sandoz PL 06.2007 

A02BC Pantoprazolum 
Pantoprazolum 
Farmacom 

Farmacom 

PL 07.2007 
Zipantola, zm. 
08.2008 
Pantoprazolum 
Farmacom 

A02BC Pantoprazolum Panzol Apotex PL 06.2008 

A10BB Glimepiridum 
Glimepiride-1A 
Pharma 

1A Pharma PL 08.2005 

B01AC Ticlopidinum 
Ticlopidine-1A 
Pharma 

1A Pharma 

PL 06.2006 
Ticlopidin-
NeoPharm, zm. 
12.2007 
Ticlopidine-1A 
Pharma 

B01AX Rivaroxabanum Xarelto Bayer UE 09.2008 

C01EB Trimetazidinum Protevasc SR Polfa Grodzisk PL 08.2008 

C03BA Indapamidum 
Indapamidum 
Farmacom 

Farmacom 

PL 04.2006 
Indapamidum 
1,5 mg SR, zm. 
04.2008 
Indapamidum 
Farmacom 

C07AB Metoprololum 
Metoprolol-1A 
Pharma 

1A Pharma 

PL 07.1998 

MetoHexal*, 

zm. 12.2007 
Metoprolol-1A 
Pharma 

C08CA Amlodipinum 
Amlodipinum 
Farmacom 

Farmacom PL 08.2006 

C09AA Enalaprilum 
Enalapril-1A 
Pharma 

1A Pharma 

PL 11.2001 

Epril*, zm. 

10.2007 
Enalapril-1A 
Pharma 

C09AA Ramiprilum Apo-Rami Apotex PL 07.2008 

C09CA Losartanum 
Losartan-
Ratiopharm 

Ratiopharm PL 07.2007 

C10AA Atorvastatinum Corator Lekam PL 04.2004 

C10AA Simvastatinum 
Simvastatin-1A 
Pharma 

1A Pharma PL 12.2006 

D10AD53 
Adapalenum + 
benzoylis peroxydum 

Epiduo Galderma PL 03.2008 

G04CB Finasteridum 
Finasteride-1A 
Pharma 

1A Pharma PL 03.2005 

J01DC Cefuroximum 
Cefuroxime-1A 
Pharma 

1A Pharma 

PL 04.2007 
CefuHexal, zm. 
09.2008 
Cefuroxime-1A 
Pharma 

 

J01MA Ciprofloxacinum 
Ciprofloxacin-1A 
Pharma 

1A Pharma 

PL 09.2006 
CiproLek zm. 
11.2007 
Ciprofloxacin-1A 
Pharma 
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Klasa 
ATC/WHO 

Nazwa 
miêdzynarodowa 

Nazwa handlowa 
Podmiot 
odpowiedzialny 

Obszar i data 
rejestracji 

J05AX Maravirocum Celsentri Pfizer UE 09.2007  

L02BG Anastrozolum Egistrozol Egis 

PL 12.2007 
Strazyn, zm. 
01.2008 
Egistrozol 

M01AE Ibuprofenum 
Nurofen 
Migrenol 

Reckitt 
Benckiser 

PL 04.2004 

N02AX Tramadolum 
Tramadol-1A 
Pharma 

1A Pharma 

PL 04.2004 
TramaHexal 
100 ID*, zm. 
10.2007 
Tramadol-1A 
Pharma 

N05AX Risperidonum 
Risperidone-
Arrow 

Arrow Poland PL 12.2007 

N05BB Hydroxyzinum 
Hydroxyzinum 
Espefa 

Espefa PL 06.2008 

N07CA Betahistinum Lavistina Tabuk Poland 

PL 12.2007 
Vertex, zm. 
09.2008 
Lavistina 

R06AX Loratadinum 
Loratadine-1A 
Pharma 

1A Pharma 

PL 05.2003 
LoraHexal*, zm. 
12.2007 
Loratadine-1A 
Pharma 

 

J01 - Leki przeciwbakteryjne dzia-
³aj¹ce ogólnie;
J01D - Inne beta-laktamowe leki
przeciwbakteryjne; J01DC - Cefa-
losporyny drugiej generacji
J01M - Chinolony przeciwbakte-
ryjne, J01MA - Fluorochinolony
J05 - Leki przeciwwirusowe dzia-
³aj¹ce ogólnie; J05A - Bezpo�red-
nio dzia³aj¹ce leki przeciwwiruso-
we; J05AX - Inne leki przeciwwi-
rusowe

L - LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WP£YWAJ¥CE NA
UK£AD ODPORNO�CIOWY

L02 - Leki hormonalne; L02B -
Antagoni�ci hormonów i leki
o zbli¿onym dzia³aniu; L02BG - In-
hibitory enzymów

M - UK£AD MIÊ�NIOWO-
SZKIELETOWY

M01 - Leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne; M01A - Niestery-
dowe leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne; M01AE - Po-
chodne kwasu propionowego

N - UK£AD NERWOWY
N02 - Leki przeciwbólowe; N02A
- Opioidy; N02AX - Inne opioidy
N05 - Leki psychotropowe;
N05A - Leki neuroleptyczne;
N05AX - Inne leki neuroleptyczne
N05B - Leki przeciwlêkowe;
N05BB - Pochodne difenylometa-
nu
N07 - Inne leki dzia³aj¹ce na uk³ad
nerwowy; N07C/N07CA - Leki
przeciw zawrotom g³owy

R - UK£AD ODDECHOWY
R06/R06A - Leki przeciwhistami-
nowe dzia³aj¹ce ogólnie; R06AX -
Inne leki przeciwhistaminowe dzia-
³aj¹ce ogólnie.

Opracowanie:
dr n. farm. Jaros³aw Filipek

Kierownik Dzia³u Informacji
o Produktach

Administrator Farmaceutycznej
Bazy Danych

IMS Poland

* preparat pod pierwotn¹ nazw¹ zosta³ wprowadzony na rynek
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Poczet wielkich aptekarzy polskich
Witold £obarzewski

Witold £obarzewski studia farma-
ceutyczne ukoñczy³ na Wydziale Far-
maceutycznym Uniwersytetu War-
szawskiego w roku 1928. Zgodnie
z ówczesnymi wymogami przed stu-
diami, jak i w czasie studiów by³ pra-
cownikiem
warszaw-
skich aptek.
Po uzyska-
niu tytu³u
magistra far-
macji, roz-
pocz¹³ pra-
cê na etacie
asystenta w
Zak³adzie
Fa rmac j i
Stosowa-
nej, którego
kierowni-
kiem by³
prof. dr B.
K o s k o w -
ski. Po
k r ó t k i m
czasie zde-
cydowa³ siê
na pracê w fabryce farmaceutycznej
�Klawe� przy ulicy Karolkowej. W
koñcu roku 1929 (grudzieñ) o¿eni³
siê z kole¿ank¹ ze studiów - mgr far-
macji Iren¹ Haberlau i przeniós³ siê
do Lublina. Tam obj¹³ kierownictwo
apteki przy ulicy Krakowskie Przed-
mie�cie 29, której w³a�cicielami byli
prowizorzy Stecki, Haberlau i Toma-
szewski. Poniewa¿ w tym czasie je-
dynie magister farmacji móg³ mieæ
koncesjê na prowadzenie apteki, jak
i te¿ tylko magister farmacji móg³ byæ
jej kierownikiem - dlatego zaraz po
studiach Witold £obarzewski musia³
podj¹æ siê trudu kierowania naj-
wiêksz¹ aptek¹ w mie�cie.

We wrze�niu 1939 r. zosta³ zmo-
bilizowany do szpitala wojskowego
nr 202 i zaraz potem trafi³ do niewoli
w oflagu w miejscowo�ci Prenzlau.
Wiosn¹ 1940 r. zwolniono kilka grup
polskich lekarzy i farmaceutów, w
której znalaz³ siê równie¿ mgr Witold

£obarzew-
ski.  Po po-
wrocie do
Lublina z
obozu je-
n i e c k i e g o
p o n o w n i e
podj¹³ pracê
w aptece
przy Kra-
k o w s k i m
Przedmie�ciu
29.  Witold
£obarzewski
da³ siê po-
znaæ w tych
trudnych cza-
sach jako
dobry orga-
nizator, po-
m a g a j ¹ c y
wszystkim

potrzebuj¹cym - wiê�niom hitlerow-
skiego obozu koncentracyjnego na
Majdanku i walcz¹cemu podziemiu.

W lipcu 1944 roku po wyzwole-
niu Lublina spod okupacji niemiec-
kiej mgr W. £obarzewski zorganizo-
wa³ pierwszy samorz¹d zawodowy
- Okrêgow¹ Izbê Aptekarsk¹ w Lu-
blinie. Zosta³a mu powierzona funk-
cja prezesa, któr¹ pe³ni³ od 25 lipca
1944 r. do 30 sierpnia 1948 r., a do
8 stycznia 1951 r. tj. do rozwi¹zania
Izby Aptekarskiej by³ cz³onkiem Za-
rz¹du.

Mgr Witold £obarzewski przy-
czyni³ siê do rozwoju zielarstwa na
lubelszczy�nie, za³o¿y³ spó³dzielniê

farmaceutyczn¹ �Orfa�, zabiega³ o
powo³anie w Lublinie Wydzia³u Far-
maceutycznego na Uniwersytecie
Marii Curie-Sk³odowskiej.

Leopold Skulski
Mgr Leopold Skulski by³ jednym

z najm³odszych premierów II Rze-
czypospolitej - mia³ zaledwie 43 lata
obejmuj¹c tê funkcjê. Jest równie¿
jedynym polskim farmaceut¹, który
sprawowa³ ten urz¹d.

Wincenty Witos bardzo ceni³ go
jako rzetelnego wspó³pracownika,
odznaczaj¹cego siê �zawsze trafno-
�ci¹ s¹du, niezale¿no�ci¹ opinii, bez-
wzglêdn¹ lojalno�ci¹ we wspó³pra-
cy, braniem na siebie odpowiedzial-
no�ci za ka¿dy zrobiony krok�. Prze-
trwa³ na stanowisku premiera zaled-
wie pó³ roku, ale w tym okresie pol-
skiej historii rz¹dy zmienia³y siê bar-
dzo czêsto. Sytuacja miêdzynarodo-
wa oraz walka stronnictw politycz-
nych w sejmie nie sprzyja³y stabili-
zacji wewnêtrznej kraju, tak gospo-
darczej jak i politycznej.

By³ politykiem, który potrafi³ ³ago-
dziæ walki i spory partyjne. Intere-
sowa³ siê kwestiami spo³eczno - go-
spodarczymi np. ograniczeniem bez-
robocia, robotami publicznymi, reor-
ganizacj¹ administracji czy bezpie-
czeñstwa publicznego. Stawia³ na
pierwszym miejscu dobro ogó³u pañ-
stwa, a nie poszczególnych grup po-
litycznych, co nie przysparza³o mu
zwolenników.

Leopold Skulski urodzi³ siê 15 li-
stopada 1877 roku w Zamo�ciu,
w zubo¿a³ej rodzinie inteligencko -
szlacheckiej. Ojciec - Adolf Piotr
Skulski by³ urzêdnikiem rolnym, a
matka Bronis³awa z domu Kiewlicz
herbu Leliwa pochodzi³a z rodziny
szlacheckiej, która po powstaniu

Fot. 1. Witold £obarzewski
Obraz ze zbiorów Lubelskiej OIA
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styczniowym przenios³a siê na Litwê.
Jako uczeñ aptekarski w latach 1894
- 1897  odbywa³ praktyki w apte-
kach w Lublinie i Krasnymstawie.
W 1898 r., po kursach na Oddziale
Farmaceutycznym Wydzia³u Lekar-
skiego Uniwersytetu Warszawskie-
go, uzyska³ stopieñ pomocnika.

W okresie od 9 listopada 1899 do
12 lipca 1901 roku by³ zatrudnio-
ny w aptece braci K³ossowskich
w Zamo�ciu. W 1901 rozpocz¹³
studia farmaceutyczne na Uniwer-
sytecie Warszawskim, które
ukoñczy³ w 1903 roku uzyskuj¹c
stopieñ prowizora. Dalsze studia
ju¿ w dziedzinie chemii odbywa³ w
Niemczech w Wy¿szej Szkole
Technicznej (Technische Hoch-
schule) w Karlsruhe. Po ich ukoñ-
czeniu, z tytu³em in¿yniera chemi-
ka, powróci³ w 1906 r. do kraju i
rozpocz¹³ pracê w Warszawskim
Towarzystwie Akcyjnym �Mo-
tor�.

W 1907 roku przeniós³ siê do
£odzi kontynuuj¹c pracê w filii
zak³adów �Motor�, zajmuj¹c siê
sprzeda¿¹ leków i preparatów
farmaceutycznych. W 1910 roku
Leopold Skulski wydzier¿awi³
aptekê Oswalda Gessnera przy uli-
cy Cegielnianej 64 (obecnie ulica Ja-
racza), a w budynku obok apteki
otworzy³ w 1912 r. fabrykê kroch-
malu. Od tego roku zarz¹dza³ rów-
nie¿ aptek¹ Franciszka Winnickiego
przy ulicy Piotrkowskiej 307, któr¹
wykupi³ w 1916 roku i przeniós³ tam
fabrykê krochmalu.

Po osiedleniu siê w £odzi konty-
nuowa³ dzia³alno�æ spo³eczn¹ i poli-
tyczn¹, m. in. aktywnie dzia³a³ w To-
warzystwie Gimnastycznym �Sokó³�
oraz bra³ udzia³ w organizacji I Zjaz-
du Aptekarzy Królestwa Polskiego
w £odzi.

Po wybuchu I wojny �wiatowej
L. Skulski zosta³ przewodnicz¹cym

sekcji farmaceutycznej przy G³ów-
nym Komitecie Obywatelskim. Wraz
z ksiêdzem Adamem Wyrêbowskim
za³o¿y³ w £odzi w 1915 roku orga-
nizacjê pod nazw¹ Zjednoczenie
Narodowe, które by³o reprezentacj¹
polityczn¹ ³ódzkich pasywistów (by³
jego prezesem). Jako ich przedsta-
wiciel w wyborach do Rady Miej-

skiej otrzyma³ w 1917 r. najwiêksz¹
liczbê g³osów. Nastêpstwem wybo-
ru na radnego miejskiego by³a nomi-
nacja w maju 1917 roku na II bur-
mistrza miasta (I burmistrzem by³
Niennec-Schoppen), a potem na
nadburmistrza.

26 stycznia 1919 r. L. Skulski zo-
sta³ wybrany pos³em do sejmu Usta-
wodawczego i przewodnicz¹cym naj-
liczniejszego Klubu Zwi¹zku Sejmo-
wego - Ludowo-Narodowego (pre-
zesem by³ Wojciech Korfanty).

Po dymisji rz¹du Paderewskiego
(4-5 grudnia 1919), Naczelnik Pañ-
stwa Józef Pi³sudski misjê utworze-
nia nowego rz¹du powierzy³ Skul-
skiemu, który przyj¹³ funkcje i roz-

pocz¹³ pertraktacje ze stronnictwa-
mi, zakoñczone 12 grudnia. W wy-
niku tych dzia³añ powsta³a koalicyj-
na rz¹dowa wiêkszo�æ sk³adaj¹ca siê
z PSL �Piast�, Narodowego Zjed-
noczenia Ludowego, Chrze�cijañ-
skiej Demokracji i Zjednoczenia
Mieszczañskiego.

L. Skulski by³ nie tylko polity-
kiem, pe³ni³ tak¿e wiele funkcji
w sferze gospodarczej, m. in.
wchodzi³ w sk³ad grupy za³o¿y-
cielskiej powo³anej w 1923 r. fir-
my Polskie Radio Spó³ka z o.o.
i by³ jej prezesem do 1936 r.

W 1925 roku zosta³ prezesem
�£ódzkiego Towarzystwa Elek-
trycznego - Spó³ki Akcyjnej�,
powsta³ej w wyniku porozumie-
nia zawartego pomiêdzy w³adza-
mi miasta i akcjonariuszami �To-
warzystwa Elektrycznego
O�wietlenia 1886 roku� - w³a-
�ciciela ³ódzkiej elektrowni. By³
czynny w �wiecie biznesu bêd¹c
akcjonariuszem i cz³onkiem ró¿-
nych koncernów i banków, m.in.
prezesem Towarzystwa Zak³a-
dów ̄ yrardowskich.

Po wybuchu wojny L. Skul-
ski ewakuowa³ siê do Piñska,

gdzie na pocz¹tku pa�dziernika zo-
sta³ aresztowany przez NKWD
i osadzony w tamtejszym wiêzieniu
sk¹d zosta³ przewieziony do wiêzie-
nia w Brze�ciu nad Bugiem. Zosta³
prawdopodobnie zamordowany w
Kuropatach w 1940 r. Poszukiwa-
nia L. Skulskiego prowadzone przez
rodzinê po wojnie nie przynios³y ¿ad-
nych rezultatów.

Artyku³ jest czê�ci¹ wyk³adu
przedstawionego przez:

doc. dr hab. Iwonê Arabas
i dr Wojciecha Giermaziaka,

25 wrze�nia 2008 roku w War-
szawie podczas OGÓLNOPOL-
SKIEGO DNIA APTEKARZA.

Fot. 2. Leopold Skulski
Wikimedia Commons
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Niniejszy artyku³ to pocz¹tek
cyklu po�wiêconego przepisom z
dawnych aptekarskich manua³ów.
Wcze�niej, tytu³em wstêpu do tego
cyklu, opublikowany zosta³ na
³amach �Aptekarza Polskiego�
materia³ pt. Dawne aptekarskie
manua³y. Gatunek i tradycja. [1]

Samuel Benjamin Elsner (1785-
1870) by³ warszawskim aptekarzem
�klasy 1�. [2] Zawód ten wykony-
wa³ w latach 1815-1848. [3] Uro-
dzi³ siê w Lesznie w 1785 roku. Gim-
nazjum ukoñczy³ w mie�cie rodzin-
nym, praktykê aptekarsk¹ odbywa³
w aptece swojego stryja w Gnie�-
nie. [4] W latach 1811-1813 odby-
wa³ dwuletni kurs farmaceutyczny na
Wydziale Akademicko-Lekarskim w
Warszawie, zakoñczony uzyskaniem
dyplomu. By³ to jeden z siedmiu dy-
plomów, jakie po raz pierwszy od
chwili utworzenia Wydzia³u wrêczo-
no absolwentom tego kursu. [5]
W tym samy roku (1813) Elsner uzy-
ska³ stopieñ podaptekarza i na sta³e
wyjecha³ do Warszawy. [6] Tam pra-
cowa³ najpierw w aptece Wolfa,
pó�niej Skalskiego. W 1815 roku
z³o¿y³ egzamin na aptekarza [7] i
�naby³ na w³asno�æ aptekê od dok-
tora Wasilewskiego w Warszawie�.
[8] Samuel Elsner zmar³ w 1870
roku, zosta³ pochowany na cmenta-
rzu ewangelickim w Warszawie.

W historii polskiej farmacji Samu-
el Beniamin Elsner zaznaczy³ siê
w ten sposób, ¿e jako pierwszy

w Polsce, bo ju¿ w 1818 roku, roz-
pocz¹³ w swojej aptece produkcjê
sztucznych wód mineralnych (�sel-
cerskiej� i �karlsbadzkiej�) [9]  i ¿e
w 1824 roku, razem z czterema in-
nymi warszawskimi aptekarzami, za-
³o¿y³ na terenie przylegaj¹cym do
ogrodu Pa³acu Krasiñskich Instytut
Wód Mineralnych Sztucznych [10],
z której wyros³y pó�niejsze War-
szawskie Zak³ady Farmaceutyczne
�Motor� - które z kolei, po upañ-
stwowieniu w 1951 roku, otrzyma³y
nazwê Warszawskie Zak³ady Far-
maceutyczne Polfa.

Pochodz¹cy z apteki Samuela
Beniamina Elsnera rêkopi�mienny
manua³ aptekarski jest przechowy-
wany w bibliotece Muzeum Farma-

cji UJ. Oprócz przepisów na leki za-
wiera jeszcze takie na przyk³ad prze-
pisy jak Eau de Cologne, Candele
fumales (�wieczki pachn¹ce), Wód-
ka dla Hr. G., Pomada kaukaska na
w³osy, Farba per³owa kleiowa, Miê-
szanina s³u¿¹ca do zmywania olej-
nych obrazów, Smarowid³o do kó³,
Bejca do orzechowego drzewa, Po-
kost po³yskuj¹cy, Ogieñ b³êkitny,
Lakier do butów czy Ostra ma�æ
czerwona dla krów - s³owem prze-
pisy na inne tzw. sekrety (obok prze-
pisów na nieoficjalne recepty na leki),
czyli preparaty, które by³y w orbicie
zainteresowania dawnych aptekarzy.

Manua³ z apteki Elsnera ma for-
mat 10 x 17 cm, liczy w sumie 232
strony, z tego stron zapisanych jest
193, stron nie zapisanych 39.
Wszystkich przepisów w manuale
jest 281, z tego numerowanych czer-
wonym atramentem jest 42, pozo-
sta³e (239) nie s¹ numerowane.

Wspomniany w tytule niniejsze-
go artyku³u przepis z tego manua³u,

Ilustracja 1. Przepisy o numerach 34, 35 i 36 aptekarskim
manuale Samuela Elsnera.  Biblioteka Muzeum Farmacji UJ.
Sygnatura: IKs (Inwentarz Ksiêgozbioru) nr 4176.

Proszek na ból zêbów
Przepis z aptekarskiego manua³u

Samuela Bogumi³a Elsnera
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zatytu³owany Proszek na ból zêbów,
nosi numer 39. Jego skan przedsta-
wia Ilustracja 2.

Przepis zaczyna siê od znaku:

Jest to odpowiednik dzisiejszego
Rp, czyli skrót od ³aciñskiego od s³o-
wa recipe (dos³. �we��; st¹d rze-
czownik recepta - �to, co nale¿y
wzi¹æ, aby zrealizowaæ przepis�).

Pierwszy wymieniony w tym prze-
pisie sk³adnik to:

...czyli �lapides cancrorum pra-
eparatum 1 drachma�

Tu komentarza wymagaj¹ trzy
sprawy: sk³adnik (�lapides cancro-
rum�), jego postaæ (�lapides cancro-
rum praeparatum�) i jednostka wagi
(drachma).

�Lapides cancrorum� to w do-
s³ownym t³umaczeniu �kamienie ra-
ków�, �kamienie racze� - zwane te¿
w dawnym aptekarstwie �oczami
raków� (³ac. oculi cancrorum). Cho-
dzi o p³askie, okr¹g³e twory wapienne
(tzw. gastrolity) - sk¹din¹d rzeczy-
wi�cie przypominaj¹ce oczy - two-
rz¹ce siê okresowo w �cianie ¿o³¹d-
ka ¿uj¹cego (po obu jego stronach)
u dziesiêcionogów. S¹ to zapasy soli
wapiennych, odk³adane w okresie
miêdzywylinkowym i przeznaczone
do utwardzania nowego pancerza po
linieniu. Chemicznie �oczy racze� to
wêglan wapnia (CaCO3), czyli po
prostu kreda.

Tzw. kamienie racze i naczynie
apteczne z napisem Lapides cancro-
rum (po lewej). Puszka drewniana
z napisem Lapides cancrorum (po
prawej). Zbiory Muzeum Farmacji
UJ.

Ilustracja 7. Tzw. oczy racze.
�rednica od 0,5 do 1,5 cm. Muzeum
Farmacji UJ.

Informacjê, czym s¹ �oczy ra-
ków�, mo¿na te¿ znale�æ w osiem-
nasto- i dziewiêtnasto- wiecznych far-
makopeach - m.in. w Farmakopei
Austriackiej z 1855 roku, gdzie na
stronie 123 czytamy:

Ilustracja 8. Strona tytu³owa Far-
makopei Austriackiej z 1855 roku.
Po prawej fragment strony tej far-
makopei, po�wiêcony �oczom ra-
czym�.

�Kamienie raków. Oczy raków.
Konkrementy (z³ogi) kostno-ka-
mienne, wklês³o-wypuk³e, wielko�ci
ziarna grochu, z³o¿one z p³ytek, bia-
³e, tworz¹ce siê u raków Astaci flu-
viatilis Fabric. (Cancri Astaci Linn.)

Ilustracja 2. Przepis numer 39
w manuale Samuela Elsnera, za-
tytu³owany Proszek na ból zêbów.
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do (rzêdu) dziesiêcionogów nale¿¹-
cych; tworz¹ siê po obu stronach
¿o³¹dka w miesi¹cu sierpniu, kiedy
rak zmienia pancerz; oprócz b³ony
komórkowej w ca³o�ci z wêglanu
wapnia i fosforu z³o¿one.�

Oprócz �oczu raków� do tych
samych aptekarskich celów u¿ywa-
no konkrementów lub depozytów
wapniowych znajdowanych w innych
organizmach ¿ywych - na przyk³ad
w muszlach ostryg, szczypcach raka
i czerwonych koralach. cdn.

dr hab.Zbigniew Bela
Dyrektor Muzeum Farmacji UJ

Fot. Autor

Przypisy:
[1] Z. Bela, Manua³y aptekarskie. Gatu-

nek i tradycja. �Aptekarz Polski�. Pi-
smo Naczelnej Rady Aptekarskiej.
2008: czê�æ 1 - nr 25(3e); czê�æ 2 - nr
26(4e); czê�æ 3 - nr 27(5e).

[2] Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie
Polskim na rok 1847, s. 44: �Samuel
Beniamin Elsner Apt. kl. 1�

[3] Taka informacja zosta³a umieszczona
na grobowcu Samuela Elsnera.

[4] Tym stryjem by³, równie¿ pochodz¹cy
z Leszna, Daniel Gotfryd Elsner, za³o-
¿yciel apteki �na Chwaliszewie� (obec-
nie dzielnica Poznania), po sprzedaniu
której (w 1796) przeniós³ siê do Gnie-

zna, gdzie otworzy³ now¹ aptekê. (L.
Kostrzeñski, Materia³y do historii ap-
tek wielkopolskich. Reprint wydania
Biblioteki � Wiadomo�ci Farmaceutycz-
nych z 1929 roku. Poznañ, 1996, s. 99).

[5] �Pierwsze dyplomy ukoñczenia Wy-
dzia³u wrêczono w 1813 roku. Otrzy-
ma³o je 18 osób, z tego a¿ 7 dyplomów
przypad³o farmaceutom.� (T. Ostrow-
ska, Powstanie i rozwój Wydzia³u Aka-
demicko-Lekarskiego Warszawskiego
(1809-1817). W: Dzieje nauczania me-
dycyny i farmacji w Warszawie (1789-
1950). Dzie³o zbiorowe pod redakcj¹
Marcina £yskanowskiego, Andrzeja
Stapiñskiego i Andrzeja �ródki. War-
szawa, PZWL, 1990, s. 14)

[6] Ukoñczenie dwuletniego uniwersytec-
kiego kursu farmaceutycznego w tych
czasach nie wi¹za³o siê jeszcze z awan-
sem w aptekarskiej hierarchii; zatrud-
niony w aptece absolwent takiego kur-
su d³ugo jeszcze mia³ status zaledwie
pomocnika aptekarskiego.

[7] Tytu³ aptekarza w czasach Elsnera
mo¿na by³o uzyskaæ dopiero po dodat-
kowym egzaminie przed Rad¹ Ogólna
Lekarsk¹, który to egzamin by³ du¿o
bardziej szczegó³owy i obejmowa³ wiê-
cej zagadnieñ ni¿ ten, jaki obowi¹zy-
wa³ na zakoñczenie dwuletniego uni-
wersyteckiego kursu farmacji. Rada
Ogólna Lekarska by³a jedn¹ z dwóch
instytucji ówczesnej s³u¿by zdrowia,
podlegaj¹cych Ministerium Spraw We-
wnêtrznych; drug¹ by³ Wydzia³ Lekar-
ski. Rada Ogólna Lekarska pe³ni³a m.in.
funkcjê �naczelnej komisji egzaminacyj-
nej� kwalifikuj¹cej do wykonywania
praktyki lekarskiej i do uzyskiwania
stopni naukowych lekarskich i farma-
ceutycznych.

[8] M. Stopa, Elsner Samuel Beniamin.
(W:) Polski S³ownik Biograficzny. Kra-

ków, 1949, t. IV, s. 237. Mieszka³ nato-
miast Elsner w Warszawie przy ul. Pod-
wal 533 (T. Kikta, Przemys³ Farmaceu-
tyczny w Polsce [1823-1939], Warsza-
wa 1972, s. 96).

[9] M. Stopa, op. cit.
[10] Na temat powstania tego instytutu

�Tygodnik Ilustrowany� z 1 sierpnia
1868 pisa³ w ten sposób: �Zaraz po
otwarciu instytutu wód mineralnych w
Dre�nie, udali siê do doktora Struve�go
w r. 1823 tutejsi trzej aptekarze, a mia-
nowicie Henryk Spiess, Samuel Elsner i
Jan ¯elazowski i nabywszy od niego
sposób robienia wód sztucznych mi-
neralnych, wyrobili sobie w kraju pa-
tent swobody na wa¿ny ten wynala-
zek. (...) Przybrawszy do spó³ki Ignace-
go Lesiñskiego i Ferdynanda Ulbrich-
ta, otworzyli w r. 1824 zak³ad, na które-
go pomieszczenie w³asnym kosztem
wznie�li budowy stosowne w zadzier-
¿awionym na d³u¿sze lata ogrodzie przy
tak zwanym pa³acu Dickerta Nr. 556, któ-
ry przytykaj¹c do ogrodu Krasiñskich,
najdogodniejszym by³ wtedy dla pij¹-
cych wody, gdy¿ teatr i plac Krasiñskich
w owych czasach ze�rodkowywa³y w
sobie ca³¹ prawie powszechno�æ war-
szawsk¹. (...) Po nieod¿a³owanym sko-
nie �. p. Teofila Lesiñskiego (którego
portret i ¿yciorys w swoim czasie Ty-
godnik nasz umie�ci³), nie d³ugi czasu
przeci¹g by³ jego zastêpc¹ w 1861 r.
chemik Micha³ Trzebiecki. Roku 1865
�mieræ zabra³a i �. p. ̄ elazowskiego, tak
i¿ z piêciu za³o¿ycieli, pozosta³ tylko przy
¿yciu jeden Elsner, nie nale¿¹cy ju¿ do
liczby w³a�cicieli zak³adu.

[11] �Carbonate of Lime is also obtained
from various animal substances; as from
Oyster shells, Crab�s claws, Crab�s sto-
nes, and Red Coral.� (J. Pereira, The Ele-
ments of Materia Medica and Thera-
peutics, London 1842, Vol. 1, p. 597).

Ilustracja 8. Strona tytu³owa
Farmakopei Austriackiej z 1855

roku.

Ilustracja 9. Fragment Farmakopei Austriackiej (Ilustracja 8)
po�wiêcony �oczom raczy�
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S³owo astma pochodzi z jêzyka
greckiego i oznacza dok³adnie utrud-
nienie oddychania. O dolegliwo�ci tej
pisali ju¿ staro¿ytni. W Iliadzie Ho-
mera (VIII w. p.n.e.) dwukrotnie
autor pisa³ o problemach zdrowot-
nych bohaterów. W ksiêdze XV
w opisie �mierci Hektora oraz w
ksiêdze X opisuj¹c po�cig Ody-
seusza i Diomedesa za Dolonem.
O swej chorobie wspomina³
równie¿ Seneka w li�cie do Lu-
cjusza z I w. n. e. S¹ to jedne z
pierwszych  opisów astmy zwa-
nej dawniej dychawic¹ oskrze-
low¹.  Problemem astmy zajmo-
wali siê ju¿ greccy lekarze, np.
Celsus czy Galen formuuj¹c
pierwsze jej definicje. Wszystkie
te dzia³ania stanowi³y wa¿ny po-
cz¹tek ale jak¿e daleko by³o do
dzisiejszej wiedzy.

W Muzeum Farmacji im. mgr
Antoniny Le�niewskiej w War-
szawie 29 pa�dziernika 2008
roku zosta³a otwarta wystawa
czasowa po�wiêcona prze³omo-
wym momentom skomplikowa-
nej i d³ugiej historii leczenia ast-
my pt. �Historia leczenia astmy. Wy-
stawa zapieraj¹ca dech w piersiach�.
Ca³kowity patronat nad ekspozycj¹
objê³a firma AstraZeneca Pharma
Poland. Zgromadzono bardzo cieka-

we eksponaty wypo¿yczone z kilku
muzeów. Oprócz zbiorów w³asnych
Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny
Le�niewskiej, mo¿na wiêc obejrzeæ
obiekty z Pharmazie-Historisches
Museum w Bazylei, Museum of the

Royal Pharmaceutical Society
w Londynie oraz Muzeum Farmacji
Apteki �Pod £abêdziem� w Byd-
goszczy. Jedna z gablot zosta³a po-
�wiêcona eksponatom ze zbiorów

prywatnych Tomasza Wêdrychow-
skiego, pacjenta choruj¹cego na ast-
mê od 69 lat.

Obecnie wiemy, ¿e astma to prze-
wlek³y stan zapalny oskrzeli, w wiêk-

szo�ci przypadków o pod³o¿u
alergicznym. Nadreaktywno�æ
oskrzeli wywo³uje nawracaj¹ce
ataki duszno�ci, kaszlu oraz �wisz-
cz¹cego oddechu. Powodów za-
ostrzeñ choroby jest bardzo wie-
le. Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹
mo¿e byæ kontakt z niektórymi
alergenami, takimi jak: roztocze
kurzu domowego, py³ki wielu
drzew oraz traw, obecno�æ ple-
�ni, a tak¿e sier�æ niektórych
zwierz¹t. Stan pacjenta mo¿e ulec
pogorszeniu w wyniku infekcji wi-
rusowych lub du¿ego wysi³ku fi-
zycznego. Doj�cie do tak sformu-
owanej definicji astmy to setki lat
poszukiwañ i badañ uczonych,
lekarzy, a tak¿e obserwacje wie-
lu pacjentów. Obecnie astma jest
leczona ambulatoryjnie, co stano-
wi ogromny prze³om. Jeszcze nie
tak dawno pacjenci bardzo czê-
sto przebywali w szpitalu.

W ostatnich kilkudziesiêciu latach
astma sta³a siê jednym z najczêst-
szych problemów zdrowotnych.
Dziêki osi¹gniêciom wspó³czesnej
farmacji i medycyny spad³a równo-

Astma i jej historia
zapieraj¹ca dech w piersiach

Przez setki lat przyczyny astmy by³y nieznane. Jej leczenie polega³o jedynie na ³agodzeniu objawów. Pacjentom
pomagano czêsto w sposób bardzo przypadkowy. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e przyczyn¹ choroby jest rozchwianie
wewnêtrzne organizmu i kluczow¹ rolê odgrywa zmiana dotychczasowego sposobu ¿ycia. Zalecano ró¿nego ro-
dzaju diety, gimnastykê, ograniczenia w jedzeniu, piciu, a tak¿e aktywno�ci seksualnej. Prowadzono medytacje i
wykonywano specjalne masa¿e.
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cze�nie liczba zgonów i hospitaliza-
cji pacjentów. Obecnie chory stosu-
j¹cy leczenie zgodnie z zaleceniami
lekarza, przy u¿yciu nowoczesnych
leków, przej¹³ kontrolê na swoj¹ cho-
rob¹.

Przez setki lat leczenie astmy
ograniczano do ³agodzenia objawów.
Oprócz specjalnych diet i æwiczeñ
gimnastycznych zaczêto poszukiwaæ
skutecznych leków hamuj¹cych na-
pady kaszlu i duszno�ci. Pocz¹tko-
wo wykorzystywano g³ównie sub-
stancje ro�linne przygotowuj¹c z nich
napary, wyci¹gi i syropy. W�ród naj-
czê�ciej u¿ywanych by³y: bieluñ dziê-
dzierzawa, pokrzyk wilcza jagoda,
lobelia rozdêta, szak³ak pospolity,
fio³ek trójbarwny. W dawnych ma-
nua³ach aptecznych mo¿emy znale�æ
wiele przepisów na leki zio³owe ma-
j¹ce skutecznie hamowaæ napady
duszno�ci. Przygotowywano równie¿
proszek zio³owy w porcjach do pa-

lenia. Leczenie polega-
³o na wdychaniu po-
wsta³ego dymu. W
Polsce do po³owy XX
wieku produkowano
zio³owe papierosy
przeciwastmatyczne.
Pacjentom podawano
równie¿ kokainê i
opium. �rodki te przy-
nosi³y ulgê podczas za-
ostrzeñ choroby.

Dopiero wiek XIX
przyniós³ pierwsze
wa¿ne osi¹gniêcia w
poszukiwaniu przyczyn
choroby. Zaczêto wi¹-
zaæ napady astmy z
py³kami traw (mówi¹c
pocz¹tkowo ¿e to wy-
ziewy z siana) oraz
obecno�ci¹ poduszek
z pierzem w sypialni.

Pod koniec
XIX wieku
rozpoczêto
badania nad
alergenami.

W
pierwsze j
po³owie XX
wieku zaob-
serwowano,
¿e duszno�æ
zmniejsza siê
p o d c z a s
wysokiej go-
r¹czki. Sto-
sowano py-
r o t e r a p i ê
czyli wywo-
³ywanie ja³o-
wych ropni i
wysokiej go-
r ¹ c z k i .
O b e c n i e
wiadomo, ¿e
wysoka tem-

peratura pobudza korê nadnerczy do
wydzielania sterydów w³asnych dzia-
³aj¹cych przeciwzapalnie. W tym
czasie powszechnie stosowano tak-
¿e leki wywo³uj¹ce aktywacjê uk³a-
du wspó³czulnego i przez to rozkurcz
oskrzeli: adrenalinê i efedrynê. By³y
one dalekimi przodkami obecnie sto-
sowanych ß2-mimetyków.

W ostatnim stuleciu energia po-
szukiwañ badaczy, lekarzy i pacjen-
tów zosta³a skierowania na zrozumie-
nie przyczyn astmy. Drugi problem
stanowi³o znalezienie skutecznej me-
tody podawania leków do drzewa
oskrzelowego. Pierwsze konstrukcje
inhalatorów powsta³y ju¿ w drugiej
po³owie XIX wieku we Francji oraz
w Anglii. Na wystawie w Muzeum
Farmacji mo¿na zobaczyæ bardzo
ciekawe przyk³ady inhalatorów u¿y-
wanych od pocz¹tku XX wieku.
Widzimy wiêc jakie rozwi¹zania

Fot. Dr Nelson
,
s Inhaler z Museum of the

Royal Pharmaceutical Society w Londynie
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techniczne stosowano kiedy� i jakim
zmianom na przestrzeni lat uleg³ wy-
gl¹d oraz wielko�æ urz¹dzeñ.

XX wiek przyniós³ wiele zmian
w leczeniu astmy. Pierwsz¹ z nich
by³o zrozumienie, ¿e poprawa w le-
czeniu nastêpuje po podaniu hormo-
nów sterydowych produkowanych
przez korê nadnerczy dzia³aj¹c¹
przeciwzapalnie. By³ to tak zwany
cud kortyzonowy. Sta³o siê to mo¿-
liwe dziêki badaniom kilku naukow-
ców, którzy w 1950 roku otrzymali
nagrodê Nobla za wyizolowanie 39
hormonów m. in. kortyzolu z nadner-
czy wo³ów. Sterydy podawano pa-
cjentom w zastrzykach i doustnie.
Problemem sta³o siê ograniczenie ich
dzia³añ niepo¿¹danych. Co okaza³o
siê mo¿liwe, dziêki wprowadzanie
leku bezpo�rednio do drzewa
oskrzelowego czyli tzw. terapii

wziewnej. Wspó³czesne inhalatory
osobiste ³¹cz¹ precyzjê i powtarzal-
no�æ podawanej dawki z wygod¹
stosowania.

Historia leczenia  astmy bieg³a
wiêc dwutorowo. Poszukiwano le-
ków rozszerzaj¹cych oskrzela oraz
dzia³aj¹cych przeciwzapalnie. Tak
aby równocze�nie przynosiæ ulgê pa-
cjentom w duszno�ci i przeciwdzia-
³aæ stanowi zapalnemu. Obecnie me-
dycyna dysponuje skutecznymi i bez-
piecznymi lekami z obu tych grup,
które mo¿na stosowaæ równocze-
�nie, tzw. terapia skojarzona. Leki
z³o¿one zawieraj¹ glikokortykoste-
roid i ß2-mimetyk w jednym wygod-
nym inhalatorze. Chory stosuj¹c taki
preparat przyjmuj¹c lek przynosz¹c
ulgê w duszno�ci przyjmuje tak¿e lek
dzia³aj¹cy przeciwzapalnie.

Na �Wystawie zapieraj¹cej dech

w piersiach� poznajemy prze³omo-
we punkty w historii leczenia astmy.
Wyznaczaj¹ je kolejne odkrycia ba-
daczy, lekarzy i pacjentów. Mo¿emy
przekonaæ siê jak d³uga droga pro-
wadzi do prawid³owego rozpozna-
nia i zrozumienia przyczyn choroby.
Jak wiele prób, czêsto nieudanych,
trzeba podj¹æ aby znale�æ w³a�ciw¹,
skuteczn¹ i bezpieczn¹ metody le-
czenia. Widzimy tak¿e jak medycy-
na splata siê z farmacj¹. Wreszcie
ogl¹daj¹c  eksponaty przekonujemy
siê jak wielki nast¹pi³ postêp.

Fot. Inhalator z elementami szklanymi. Eksponat Muzeum Farmacji �Apteki pod £abê-
dziem� w Bydgoszczy. Pierwsza po³owa XX w.
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Bo¿e Narodzenie

�wiêta Bo¿ego Narodzenia... Co oznaczaj¹? Czym s¹?
Rodzinne, pe³ne ciep³a, wzajemnych u�miechów, kolêd. Po co? Mo¿e to

ju¿ tylko choinka, puste nakrycie, prezenty... a mo¿e jeszcze nie, a mo¿e jesz-
cze rado�æ oczekiwania na to najwiêksze w historii wydarzenie, kiedy Bóg
zejdzie miêdzy ludzi, aby im objawiæ Samego Siebie i uwolniæ z mocy Z³ego.

Bo¿e Narodzenie... czy Bóg wiêc narodzi³ siê. Mówimy przecie¿ w Sk³a-
dzie Apostolskim... Narodzi³ siê z Maryi Dziewicy, podkre�laj¹c, ¿e przyszed³ na
�wiat w sposób cudowny.

Czy Bóg rzeczywi�cie narodzi³ siê? Przecie¿ powiedzia³ do swoich
uczniów: Zanim Abraham sta³ siê, Ja jestem. ...Je¿eli nie uwierzycie, ¿e Ja
Jestem, pomrzecie w grzechach swoich� (J 8,58). Jest to jawne stwierdzenie
odwiecznego istnienia. Jednocze�nie Jezus podkre�la wiele razy swoj¹ wspó³-
istotno�æ z Ojcem. Zatem jak to jest z tym Bo¿ym Narodzeniem?

Rodzi siê cz³owiek taki sam jak my, cz³owiek, który cierpi, chodzi po
ziemi bosymi stopami, je, pije, oddycha, u�miecha siê i smuci, ale jest Bogiem;
i to jest ta niepojêta Tajemnica - serce naszej wiary. Bóg staje siê cz³owiekiem,
a jest wci¹¿ Bogiem.

Dlatego jest nam tak bliski, ¿e urodzi³ siê, ¿e wybra³ taki sposób wej�cia
w nasz �wiat, ¿e objawi³ siê w cz³owieku.  I w³a�nie po to objawi³ siê w cz³owie-
ku, aby dotrzeæ do nas, do ka¿dego serca z osobna, aby byæ jednym z nas.
Twoim i moim bratem. Przyjacielem. By nas zbawiæ.

Ta chwila, ten moment, ten czas, kiedy w Betlejem, w Judei rodzi siê Jezus, w �ci�le okre�lonych histo-
rycznych ramach, za panowania Tyberiusza Cezara, jest preludium do dzie³a Odkupienia. Tak �piewamy
w kolêdzie: przychodzi Zbawiciel, �waszego �wiata odkupiciel�, a wraz z  Nim przychodzi ca³a nauka, która
zrewolucjonizowa³a �wiat.

Dlatego Jezus przyszed³ pewnej grudniowej nocy na ten ma³y polski �wiat. Bez Niego nie byliby�my
wolni. On wszed³ w nasz �wiat, miêdzy nami, zni¿y³ siê do naszej kondycji...

Narodzi³ siê. Warto Go przyj¹æ do siebie.

Ale choæ to �wiêto radosne nie poddajmy siê uczuciom triumfalizmu. Gdy¿ jeste�my �wiadkami, ¿e
w naszych miastach i wsiach zbyt czêsto wyrasta ju¿ cz³owiek, który nic o Chrystusie nie wie. Wa¿niejsze od
tego, kto wyrasta obok nas, jest to, kto wyrasta w nas samych. Czy ten cz³owiek, który ro�nie w nas, jest
naprawdê chrze�cijaninem?

Bo jak twierdzi³ Kirkegard: �Je¿eli my jeste�my chrze�cijanami, to znaczy, ¿e nie ma chrze�cijañstwa
wcale�. Wynika st¹d, ¿e nikt nie jest �gotowym� chrze�cijaninem. Chrze�cijaninem jest kto�, kto siê dopiero s
t a j e, a staje siê przez ca³e ¿ycie.

Chrze�cijanin to musi byæ drugi Chrystus, to musi byæ sam Chrystus ¿yj¹cy w nas i przez nas.

Gdy dobrze patrzymy na ¿³óbek, odnajdujemy swoj¹ chwa³ê.
Niechaj Maryja, Matka Boga i matka nasza, ³askawie nas prowadzi, tak aby�my umieli dostosowaæ

nasze ¿ycie do ¿ycia jej Syna.

�...porodzi³a swego pierworodnego Syna, owinê³a Go w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla
nich miejsca w gospodzie.�  £k 2,7

Wasz brat w s³u¿bie
Ks. Józef

¯YCZENIA  DLA APTEKARZY NA BO¯E NARODZENIE I  NOWY ROK
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Ksi¹dz Józef Jachimczak
Krajowy Duszpasterz

S³u¿by Zdrowia
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CHWILA ODDECHU

Chocia¿ nie zawsze �nie¿nym, czê�ciej brudnym, wietrznym,
zamglonym. A czasem po prostu pó�nojesiennym.

Rydwany jesieni

Na polu
przeoranym przez rydwany
zrywaj¹ce pajêczynê sekund
brat mniejszy
oswaja³ dzikie dusze
s³owem dobrym i radosnym,
nad wod¹ czyst¹
choæ czarn¹, ciemno�ci¹ pó�nej jesieni,
w�ród dr¿¹cej bezsilno�ci topól
i bia³ych ska³
przes³oniêtych barwami listopadowego lasu.

Potem jest zadziwienie czystego �wiata bia³ego, zimnego �niegu.

�nieg i noc

Wiêc tak wygl¹da �wiat
przykryty �niegiem
jest noc
pogas³y �wiat³a w oczach
i d³onie coraz cieplejsze.

Przychodzi styczeñ, a wraz z nim

Cisza

O czym mówiæ ci
gdy w bia³o-czarnym �wicie styczniowego
poranka
milkn¹ nawet s³owa,
w�ród pustych smutków
puste gniazda ptasie
i dr¿¹ce na wietrze wspomnienia.

A s¹ te¿ inne poranki

Zima zaczyna siê listopadem...
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mgr farm. Lidia Maria Czy¿

***
Otwórz oczy
powiem ci
jak wygl¹da ksiê¿yc
gdy dzieñ wstaje
dzieñ jasny
pierwszy �lad
na nocnym �niegu.

Dnie coraz d³u¿sze i pojawia siê nadzieja, chocia¿ jeszcze

Srebrny smutek

Widzia³am wczoraj
w twoich w³osach
smutek srebrny
�wiat³o ksiê¿yca
po�ród ga³êzi brzozy,
w twoich oczach
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