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Z okazji Święta Kosmy i Damiana
– patronów Aptekarzy –

wszystkim Farmaceutom życzymy zdrowia, pomyślności
oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.  

 
Pamiętamy, doceniamy i pozdrawiamy

 
Gedeon Richter

Rok założenia 1901

Naszą pasją jest farmacja od 110 lat



Gedeon Richter to dziś ponad setka innowacyj-
nych wyrobów farmaceutycznych, które dostępne 
są na wszystkich kontynentach. Ale przedstawi-
ciele koncernu pytani o  � rmę, zawsze zaczynają 
opowieść od małej apteki w stolicy Węgier dzia-
łającej na początku ubiegłego stulecia, w  której 
rozpoczęła się historia koncernu. To tam młody 
aptekarz  Gedeon Richter rozpoczął produk-
cję i  sprzedaż własnych leków. Ulica Űllői 105 
w Budapeszcie, gdzie mieściła się pierwsza apteka 
 Gedeona  Richtera, do dziś ma na tyle duże znacze-
nie dla � rmy, iż znajdująca się tam historyczna ap-
teka pozostaje w rękach koncernu. W 2001 roku 
otwarto także w siedzibie � rmy muzeum, w któ-
rym każdy może zobaczyć, jak przez sto lat zmie-
niał się  Gedeon Richter, a  wraz z  nim przemysł 
farmaceutyczny w naszym regionie świata. 

OD APTEKARZA DO BIZNESMENA
Gedeon Richter urodził się w 1872 roku w boga-
tej rodzinie żydowskiego pochodzenia, w wiosce 
Ecséd na Węgrzech. Wkrótce chłopiec stracił 
oboje rodziców. Niedługo po porodzie zmarła 
matka, rok później – ojciec. Gedeon oraz jego 
dwaj bracia wychowywali się pod opieką dziad-
ków. Chłopiec szybko zrozumiał, że sam musi 
zawalczyć o swoją przyszłość. 

Gedeon 
Richter   – 

Gedeon Richter jako młody biznesmen

Pakowanie produktów w zakładach Richtera (1927)
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W imię nadrzędności 
interesu ogólnego uza-
sa dniającego konieczne 
ograniczenia swobód 
celowe i słuszne 
jest wprowadzenie 
(czy przywrócenie)
wyłączności własności 
apteki dla farmaceuty

Umiejętności 
związane z zagad-
nieniem receptu-
ry są niezaprzeczal-
nym atutem wiedzy 
w stosunku do innych 
powinności wykony-
wanych w aptece

Wydarzeniem 
przełomowym dla 
naszego środowiska 
było uchwalenie przez 
Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ustawy z dnia 
19 kwietnie 1991 r. o iz-
bach aptekarskich.

Leczenie dalekowschodnie polega na uzdrawianiu całego 
ciała, a nie tylko chorego miejsca, czy narządu. Medycyna 
Wschodu posiada głębokie podłoże fi lozofi czne, traktujące 
człowieka jako część wszechświata.

Wszystko zaczęło się po-
nad 100 lat temu w małej 
aptece w Budapeszcie, 
gdzie pracę rozpoczął jej 
wizjonerski właściciel. Dla 
Węgrów Gedeon Richter 
ucieleśnia lokalną wersję 
amerykańskich historii 
„od pucybuta do milionera”

treści

Aptekarz Polski
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skiej i ksiądz Stanisław Warzeszak, 
Dyrektor Krajowy Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia. Z radością przekazu-
jemy te życzenia wszystkim farmaceu-
tom i członkom samorządu aptekar-
skiego, gdyż to oni są adresatami tych 
serdecznych słów.

Jubileusz samorządu aptekarskie-
go, to jak urodziny człowieka, z okazji 
których życzy się jubilatowi pomyśl-
ności i stu lat. Pójdźmy tą drogą. Sto 
lat samorządzie aptekarski! – życzymy 
jako redakcja Aptekarza Polskiego.

Z okazji jubileuszu czytelnicy Ap-
tekarza Polskiego otrzymują swoje pi-
smo do ręki. Tak się szczęśliwie złoży-
ło, że aktualny numer Aptekarza Pol-
skiego został wydrukowany i egzem-
plarze zostały rozesłane do okręgo-
wych izb aptekarskich. Dziękujemy 
wszystkim osobom, których decyzje 
umożliwiły „papierowe” wydanie Ap-
tekarza Polskiego. Redakcja starała 
się, żeby bieżący numer prezentował 
jak zwykle wysoki poziom meryto-
ryczny, jest  to bowiem warunkiem 
akceptacji udzielanej Aptekarzowi 
Polskiemu i jego redaktorom przez 

czytelników. Okoliczności sprawiły, 
że więcej miejsca poświęcamy tema-
tyce historyczno – wspomnieniowej, 

ale jubileusz ma swoje prawa. Nie od-
bywa się to jednak niczyim kosztem. 
Wystarczy rzut oka na spis treści, żeby 
się upewnić, że zawartość numeru jest 
bogata i różnorodna. Każdy ze stałych 
działów ozdobiliśmy artykułami naj-
lepszej jakości. Zachęcamy do lektury.

Z nadzieją, że niniejszy numer Ap-
tekarza Polskiego zyska uznanie odda-
jemy go do rąk czytelników.

Redakcja Aptekarza Polskiego

Autor exlibrisu 
dr n. farm. Krzysztof Kmieć 

wsząd płyną podziękowania, gratula-
cje i życzenia.

Wzruszają słowa życzeń, które sły-
szy się w tych dniach, składane przez 
pacjentów zorientowanych co do ka-
lendarza aptekarskich wydarzeń – Gra-
tulacje! Dziękuję i wszystkiego dobrego!

Grzegorz Kucharewicz, prezes Na-
czelnej Rady Aptekarskiej nie za-
pomniał o nikim pisząc – „Wszyst-
kim aptekarzom i farmaceutom skła-
dam wyrazy szacunku i uznania dla 
ich codziennej pracy. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim samorządowcom – za-

równo tym, którzy obecnie są zaanga-
żowani w działalność samorządu, jak 
i tym, którzy działali w jego strukturach 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Życzę 
Wam sukcesów i wytrwałości w dąże-
niu do celów, jakie sobie wyznaczyliśmy. 
Życzę Wam radości i nadziei”.

Na adres redakcji Aptekarza Pol-
skiego życzenia nadesłali Ewa Kopacz, 
Minister Zdrowia, Maciej Hamankie-
wicz, prezes Naczelnej Rady Lekar-

W aptece panuje at-
mosfera powagi 
i skupienia. Cisza 
aptecznej izby, po-
zwala farmaceucie 

na wsłuchanie się w słowa pacjentów 
szukających pomocy w walce o odzy-
skanie zdrowia. Codzienna praca ap-
tekarza, to cicha misja prowadzona 
w interesie pacjentów, którzy przycho-
dzą do apteki z nadzieją, że aptekarz 
sporządzi lek lub nim dysponuje, któ-
ry przywróci zdrowie i pełnię sił. Naj-
częściej tak się dzieje – zawdzięczamy 
w równej mierze aptekarzom, nauce 
farmacji i przemysłowi farmaceutycz-
nemu to, że aptekarz dysponuje lekiem, 
który jest ratunkiem dla zdrowia. Za-
tem nie ma wątpliwości, że apteka jest 
placówką ochrony zdrowia działają-
cą w interesie pacjenta.

Czym jest ten „interes pacjenta”? 
– to nieretoryczne pytanie zadaje 
magister farmacji Lidia Czyż, au-
torka artykułu „Przyczynek do hi-
storii aptekarstwa i samorządno-
ści aptekarskiej”, na które udzie-
la następującej odpowiedzi: – „Ja-
kością produktów leczniczych, peł-
ną informacją o leku, doradztwem 
farmaceutycznym, bezpieczeństwem 
farmakoterapii, innowacyjnością asor-
tymentu środków leczniczych, jest tak-
że stabilnością i optymalnością cen leków 
i swobodnego dostępu do pełnego asor-
tymentu aptecznego. Bez tych warun-
ków apteka stanie się jedynie placówką 
podporządkowaną wyłącznie przepisom 
o działalności gospodarczej.”

Krzepią na duchu gesty życzliwo-
ści i towarzyszące im wyrazy uznania 
i sympatii adresowane do farmaceu-
tów z okazji Dnia Aptekarza i zbiega-
jącego się z tym świętem jubileuszu 
20–lecia samorządu aptekarskiego. Ze-

Zewsząd 
płyną życzenia
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Warszawa, dnia 6 września 2011 roku

Składam serdeczne gratulacje wszyst-
kim członkom samorządu aptekarskiego 
z okazji 20-lecia odrodzonego samorządu 
aptekarskiego.

Rocznica 20-lecia odrodzonego samorządu aptekarskiego jest znakomitą okazją, aby po-
gratulować środowisku aptekarskiemu dotychczasowych osiągnięć zawodowych i zaufania 
społecznego, z którego możecie być Państwo dumni.

Z tej okazji życzę Państwu, by dbałość o dobro Pacjentów i realizacja misji Waszego za-
wodu była dla Państwa źródłem satysfakcji.

Z wyrazami szacunku
Ewa Kopacz

List Ministra Zdrowia
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dr Grzegorz Kucharewicz

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Dwadzieścia lat 
odrodzonego 

samorządu 
aptekarskiego

Dwadzieścia lat temu, 
u progu wielkiej trans-
formacji ustrojowej, 
kie dy tworzono fun-
damenty III Rzeczypo-

spolitej, a miliony Polaków z nadzieją 
witały radykalne reformy systemowe, 
które na zawsze miały odmienić ich 
los, zaczęły się odradzać struktury sa-
morządu aptekarskiego. Wydarzeniem 
przełomowym dla naszego środowi-
ska było uchwalenie przez Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej ustawy z dnia 
19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekar-
skich, określającej zadania i zasady 
działania samorządu zawodu aptekar-
skiego. Przyjęcie tej ustawy, która sta-
nowi, że samorząd aptekarski jest nie-
zależny i podlega tylko ustawom, było 
kolejnym krokiem w rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego. Dziś nikt 
nie kwestionuje, że we współczesnym 
państwie prawa musi być zagwaran-
towane miejsce dla silnego samo-
rządu zawodu zaufania publicznego, 
a ochrona konstytucyjnie zagwaran-
towanych obszarów samorządności 
leży w interesie zarówno farmaceutów, 
jak i całego społeczeństwa.

IDEA NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

Samorząd aptekarski na ziemiach 
polskich ma wielowiekową tradycję. 
Jego dzieje świadczą o dużej zdolności 
środowiska do samoorganizowania 
się w różnych warunkach społeczno-
politycznych. Aptekarze już dawno 
dostrzegli potrzebę określenia reguł 
przynależności do zawodu i obrony 
wspólnych interesów, jednakże po-
czątki samorządu aptekarskiego w ta-
kim znaczeniu, w jakim współcześnie 
rozumie się tę instytucję, przypadają 
dopiero na okres poprzedzający wy-
buch II wojny światowej. W 1938 r. 

Sejm RP uchwalił ustawę o wykony-
waniu zawodu aptekarza, która pre-
cyzowała między innymi, kto może 
wykonywać tę profesję, kiedy traci 
prawo do wykonywania zawodu, ja-
kie czynności wchodzą w zakres wy-
konywania zawodu, a także jak wy-
gląda nabywanie i utrata uprawnień 
do zarządzania apteką.

W 1939 r. uchwalono ustawę o izbach 
aptekarskich, która regulowała zasady 
przynależności do samorządu zawo-
dowego. Zgodnie z tą ustawą samo-
rząd aptekarski stanowił reprezenta-
cję społecznych, gospodarczych i za-
wodowych interesów tej korporacji. 
Do jego zadań należało prowadzenie 
ewidencji aptek, ewidencji osób wy-
konujących zawód aptekarza, krzewie-
nie oraz strzeżenie zasad etyki i deon-
tologii, a także sądownictwo dyscypli-
narne i polubowne. Określono struk-
turę samorządu, którą tworzyły izby 
okręgowe i wyposażona w osobowość 
prawną Naczelna Izba Aptekarska. 
Ustawa ta ze względu na wybuch woj-
ny nie weszła w życie.

Po zakończeniu wojny zaczęły po-
wstawać izby okręgowe, organizowane 
na podstawie ustawy z 1939 r. W czerw-
cu 1945 r. utworzono Naczelną Izbę 
Aptekarską, której pierwszym preze-
sem został prof. Bronisław Koskowski. 
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Pamięć o tym wspaniałym farmaceu-
cie i działaczu samorządowym prze-
trwała do dziś. Medal im. prof. Bro-
nisława Koskowskiego przyznawany 
jest obecnie za zasługi dla rozwoju 
polskiego aptekarstwa na podstawie 
uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej 
nr IV/45/2005 z 14 września 2005 r. To 
najwyższe odznaczenie, jakim może 
uhonorować farmaceutę samorząd ap-
tekarski. Niestety, w czasach stalinow-
skiego bezprawia nie udało się obronić 
tego skrawka niezależnej Polski, jakim 
był odradzający się samorząd zawodo-
wy aptekarzy. W 1951 r. weszła w życie 
ustawa o zniesieniu izb aptekarskich. 
Zarówno ten akt prawny, jak i ustawa 
o przejęciu aptek na własność państwa 
z 1951 r., radykalnie zmieniły obraz 
polskiego aptekarstwa. Nacjonalizacja 
aptek oznaczała upadek indywidualne-
go aptekarstwa w Polsce. Skrzywdzo-
no tysiące aptekarzy i ich najbliższych. 
Stali się oni przedmiotem nieludzkiego 
eksperymentu, polegającego na odzie-
raniu ludzi z godności, tłamszeniu 
przedsiębiorczości i pozbawianiu apte-
karskich rodzin materialnych podstaw 
egzystencji.

REAKTYWACJA 1991
O odrodzeniu samorządu zawodo-

wego aptekarzy zaczęto rozmawiać już 
w 1981 r., ale wprowadzenie stanu wo-
jennego nie pozwoliło na reaktywowa-
nie struktur samorządowych. Szanse 
aptekarzy na własny samorząd wzro-
sły po uchwaleniu ustawy z 23 grudnia 
1988 r. o działalności gospodarczej. Na 
podstawie nowych przepisów zaczęto 
wydawać koncesje na prowadzenie in-
dywidualnych aptek. W 1989 r. opra-
cowane zostały dwa projekty ustaw do-
tyczących działalności samorządowej. 
Jeden przygotowała komisja powołana 
przez Zarząd Główny Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego, wzorując 
się na ustawie o izbach lekarskich. Pro-
jekt zakładał obowiązkową przynależ-
ność wszystkich farmaceutów do samo-
rządu. Drugi projekt ustawy opracowa-
li członkowie Stowarzyszenia Aptekarzy 
i Producentów Farmaceutycznych w Po-
znaniu, opierając się na ustawie o izbach 
aptekarskich z 1939 r. Ich propozycja 
przewidywała obowiązkową przynależ-
ność do samorządu tylko farmaceutów 
zatrudnionych w aptekach.

W sierpniu 1989 r. projekt usta-
wy o izbach farmaceutycznych złoży-
li w Sejmie posłowie Stronnictwa De-
mokratycznego. 19 stycznia 1990 r. 
odbyło się pierwsze czytanie projek-
tu tej ustawy. W trakcie prac legisla-
cyjnych w Sejmie zmieniono jej kon-
cepcję, uwzględniając stanowisko Ze-
społu Farmaceutycznego Sekcji Krajo-
wej Służby Zdrowia przy Niezależnym 
Samorządnym Związku Zawodowym 
SOLIDARNOŚĆ, który opowiedział 
się za ustawą o izbach aptekarskich. 
19 kwietnia 1991 r. Sejm RP uchwa-
lił ustawę o izbach aptekarskich (usta-
wa z 1991 r. była kilkakrotnie zmie-
niana, między innymi w celu dostoso-
wania krajowych przepisów dotyczą-
cych zawodu farmaceuty do przepi-
sów wspólnotowych). W lipcu 1991 r. 
zebrał się Komitet Organizacyjny Izb 
Aptekarskich. Rozpoczęto tworzenie 
struktur samorządowych, w tym izb 
okręgowych. W dniach 13-14 grudnia 
1991 r. odbył się I Krajowy Zjazd Ap-
tekarzy w Warszawie. Pierwszym pre-
zesem odrodzonego samorządu zo-
stała mgr farm. Edwarda Kędzierska 
z Wrocławia.

PRIORYTETY PIERWSZEJ DEKADY

Odrodzony samorząd zawodowy 
aptekarzy zaczął działać w nowych re-
aliach gospodarczo-politycznych. Był 
to czas budowy podstaw gospodar-
ki rynkowej, czas wielkich oczekiwań 
społecznych i nadziei, która pchała 
polskich farmaceutów do inwestowa-
nia w zakładanie i rozwój własnych ap-
tek. W tym okresie samorząd skoncen-
trował się przede wszystkim na walce 
o jak najkorzystniejsze dla środowi-
ska regulacje prawne dotyczące aptek 
ogólnodostępnych. Sprawę uznano za 
priorytetową w związku z przeprowa-
dzoną w 1992 r. nowelizacją ustawy 
o środkach farmaceutycznych. Zmiany 
polegały na usunięciu zapisu o pierw-
szeństwie farmaceutów do otrzymania 
koncesji na prowadzenie aptek.

Naczelna Rada Aptekarska już 
w 1992 r. poczyniła starania o uchwa-
lenie przepisów gwarantujących far-
maceutom wyłączność na posiadanie 
aptek. Przeciwnicy zasady „apteka dla 
aptekarza” wnieśli jednak skargę do 
Trybunału Konstytucyjnego, który 
uwzględnił ich argumenty. W kolejnych 

latach samorząd aptekarski nie zaprze-
stał działań mających na celu nowe-
lizację ustawy o izbach aptekarskich 
i ustawy o środkach farmaceutycznych. 
W 1999 r. podczas rozmów w Minister-
stwie Zdrowia samorządowcy zapro-
ponowali, by właścicielem apteki mógł 
być wyłącznie farmaceuta, w dodatku 
posiadający tylko jedną aptekę. I tym 
razem zwyciężyło lobby właścicie-
li aptek, którzy nie byli farmaceutami. 
W 2001 r. Sejm wreszcie znowelizował 
przepisy, zapewniając farmaceutom 
wyłączność na posiadanie aptek. Nie-
stety, ustawa uwzględniająca postu-
laty NRA znów trafi ła do Trybunału 
Konstytucyjnego, zaskarżona przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich, który 
uznał, że doszło do naruszenia zasady 
wolności działalności gospodarczej. 
Tymczasem 1 października 2002 r. we-
szła w życie nowelizacja ustawy Pra-
wo farmaceutyczne, dostosowana do 
przepisów Unii Europejskiej. Ustawa 
w tej wersji zawierała zliberalizowane 
przepisy, umożliwiające otwieranie ap-
tek przez przedsiębiorców, którzy nie 
są farmaceutami. W konsekwencji na 
rynku aptek zaczęły mnożyć się zja-
wiska patologiczne, niszczące polskie 
aptekarstwo.

W pierwszej dekadzie swojej dzia-
łalności samorząd musiał zająć się 
również problemem wydłużających 
się nawet do kilku tygodni termi-
nów refundacji leków, co utrudnia-
ło zachowanie płynności fi nansowej. 
Zreprywatyzowane apteki stały się 
bowiem kredytodawcami budżetu 
państwa. Niezaprzeczalnym sukce-
sem samorządu były wywalczone 
w połowie lat dziewięćdziesiątych 
umowy faktoringowe, na podstawie 
których nastąpiła wypłata zaległych 
kwot przez banki. Samorząd apte-
karski reagował też na trudności fi -
nansowe aptek, związane ze zwięk-
szaniem przez Ministerstwo Zdrowia 
liczby produktów leczniczych do-
stępnych w sprzedaży pozaaptecznej. 
Samorządowcy bronili przy tym bez-
pieczeństwa zdrowotnego pacjentów, 
wskazując, że przechowywanie i wy-
dawanie leków powinno pozostawać 
pod kontrolą aptekarzy, których wie-
dza i kwalifi kacje zawodowe są naj-
lepszą gwarancją ochrony zdrowia 
publicznego.
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OBRONA POLSKIEGO APTEKARSTWA

Dwudziestolecie odrodzonego sa-
morządu aptekarskiego obchodzimy 
w czasach globalnego kryzysu gospo-
darczego, ogarniającego również kra-
je członkowskie Unii Europejskiej. 
Jego skutki odczuwa większość Pola-
ków, których często nie stać na kupo-
wanie wszystkich przepisanych przez 
lekarza leków. Kryzys dotknął rów-
nież nasz zawód. Bezwzględna walka 
o kieszeń i duszę pacjenta, wynisz-
czające wojny cenowe oraz różnego 
rodzaju agresywne akcje marketin-
gowe zmieniły oblicze polskiego ap-
tekarstwa, a także postrzeganie przez 
społeczeństwo zawodu farmaceuty. 
Przybierające na sile zjawiska patolo-
giczne od lat systematycznie niszczą 
rynek apteczny, utrudniając pacjen-
tom równy dostęp do leków refundo-
wanych ze środków publicz-
nych. Niejednolite systemy 
rabatowania i niejednolite 
marże hurtowe prowadzą 
do powstania grupy aptek 
uprzywilejowanych, niejed-
nokrotnie powiązanych ka-
pitałowo z hurtowniami far-
maceutycznymi. Pogorszyła 
się sytuacja ekonomiczna 
małych i średnich aptek, na-
leżących do indywidualnych 
aptekarzy, zwłaszcza osie-
dlowych, położonych na te-
renach wiejskich i w małych 
miejscowościach. Ponad 40 
proc. spośród niemal czternastu ty-
sięcy aptek jest w złej kondycji fi nan-
sowej. Nie mają majątku własnego, są 
zadłużone u dostawców, z trudnością 
zachowują płynność fi nansową. Nie-
zależni aptekarze swe nadzieje po-
kładają między innymi w uchwalonej 
12 maja 2011 r. ustawie o refundacji 
leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych.

Prace nad tą ustawą rozpoczęły się 
w zeszłym roku. Pierwsze czytanie 
rządowego projektu ustawy o refun-
dacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych od-
było się 27 października 2010 r. 17 lu-
tego 2011 r. zakończyła prace sejmowa 
podkomisja nadzwyczajna do rozpa-
trzenia rządowego projektu tej ustawy. 

Po stronie jej gorących zwolenników 
ustawy był samorząd aptekarski, po-
pierający ideę stworzenia transpa-
rentnego systemu refundacji leków. 
W posiedzeniach sejmowej podko-
misji nadzwyczajnej oraz sejmowej 
i senackiej komisji zdrowia uczestni-
czyli członkowie samorządu aptekar-
skiego. Jako prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej kierowałem pracami ze-
społu przedstawicieli Naczelnej Izby 
Aptekarskiej. Podczas prac legislacyj-
nych w Sejmie i Senacie wprowadzo-
no wiele istotnych zmian w projekcie 
ustawy o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, które w znaczący sposób 
wpłyną na funkcjonowanie rynku far-
maceutycznego w Polsce.

NOWY SYSTEM REFUNDACJI LEKÓW 
I ZAKAZ REKLAMY APTEK

Niektóre rozwiązania zawarte w tej 
ustawie postrzegane są przez samo-
rząd aptekarski jako wstęp do szeroko 
rozumianej reformy rynku apteczne-
go. Należą do nich regulacje wpro-
wadzające do polskiego porządku 
prawnego: sztywne ceny zbytu oraz 
sztywne marże na wszystkich pozio-
mach obrotu refundowanymi leka-
mi, środkami spożywczymi specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego 
i wyrobami medycznymi; obowiązek 
stosowania przez apteki odpłatności 
wynikającej z ustawy; całkowity za-
kaz reklamy aptek i punktów aptecz-
nych oraz ich działalności (był to od 
wielu lat jeden z głównych postula-
tów samorządu aptekarskiego), a tak-
że zakaz stosowania wszelkich form 

zachęty odnoszących się do produk-
tów leczniczych fi nansowanych ze 
środków publicznych. Zapis wpro-
wadzający obowiązek stosowania 
jednakowej odpłatności za produkty 
refundowane we wszystkich aptekach 
i punktach aptecznych popierany był 
przez samorząd aptekarski. Uzasad-
nieniem tego przepisu jest art. 68 ust. 
2 Konstytucji RP, zgodnie z którym 
każdemu obywatelowi, niezależnie 
od jego sytuacji materialnej, władze 
publiczne zapewniają równy dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej fi -
nansowanej ze środków publicznych

Ustawa o refundacji leków nie jest 
aktem doskonałym. Przedstawicie-
le samorządu aptekarskiego podczas 
prac legislacyjnych w parlamencie 
konsekwentnie domagali się mię-
dzy innymi rezygnacji z obowiązku 

zawierania umów między 
podmiotami prowadzącymi 
apteki a Narodowym Fundu-
szem Zdrowia jako warunku 
wydawania przez nie leków 
refundowanych. Nie chcieli-
śmy tych umów, uważaliśmy, 
że są zbędne, bo przecież ap-
teki wydają te leki i rozliczają 
się z NFZ na podstawie obo-
wiązujących od dawna prze-
pisów. Rozwiązanie zapropo-
nowane przez rząd uznaliśmy 
za nieefektywne, bezzasad-
nie nakładające na aptekarzy 
kolejne obowiązki. Podkre-

ślaliśmy, że zapisy te bezpodstawnie 
wzmacniają władzę urzędników NFZ 
nad aptekami.

Wobec tego, że strona rządowa nie 
podzieliła stanowiska samorządu ap-
tekarskiego, jego przedstawiciele dą-
żyli do wprowadzenie do przepisów 
o umowach istotnych z punktu wi-
dzenia aptekarzy zmian. Parlamen-
tarzyści częściowo je uwzględnili. 
Tak więc dodano normę wskazującą, 
że podmiot prowadzący aptekę za-
wierać będzie umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na wydawanie 
leku, środka spożywczego specjal-
nego przeznaczenia żywieniowe-
go oraz wyrobu medycznego na re-
ceptę na czas nieokreślony. Ponadto 
zdecydowano, że ramowego wzoru 
umowy nie będzie określał prezes 
NFZ, ale minister właściwy do spraw 

Przybierające na sile 
zjawiska patologiczne od 

lat systematycznie niszczą 
rynek apteczny, utrudniając 
pacjentom równy dostęp do 

leków refundowanych 
ze środków publicznych. 
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zdrowia. Wprowadzono też tryb od-
woławczy (zażalenie) na czynności 
dyrektora wojewódzkiego oddziału 
NFZ. W czerwcu 2011 r. samorząd 
aptekarski zgłosił uwagi do projek-
tu rozporządzenia ministra zdro-
wia w sprawie ogólnych warunków 
umów na realizację recept oraz ra-
mowego wzoru tej umowy. Podkre-
ślono, że wiele przepisów projektu 
wykracza poza delegację wynikającą 
z ustawy o refundacji leków. Wska-
zano też na antypacjencki charakter 
projektowanego rozporządzenia. Na-
leżyte wykonywanie umowy, zawar-
tej w celu realizacji praw pacjenta do 
leków, w stworzonym systemie może 
prowadzić wręcz do pozbawienia lub 
ograniczenia tych praw. W tej sytu-
acji treść umowy będzie sprzeczna 
z jej celem. Analiza projek-
tu rozporządzenia pokazała, 
że jeśli weszłoby ono w życie 
bez zmian zaproponowanych 
przez samorząd aptekarski, 
niemożliwe byłoby również 
wykonywanie zawodu farma-
ceuty oraz funkcjonowanie 
apteki jako placówki ochrony 
zdrowia publicznego.

WYNEGOCJOWANA TABELA 
MARŻ

W ustawie refundacyjnej 
zmieniono tabelę marż deta-
licznych. Zaakceptowana przez 
rząd i ostatecznie przyjęta przez po-
słów tabela marż detalicznych jest 
korzystniejsza dla aptekarzy od tej, 
która znalazła się w projekcie ustawy 
skierowanym przez Radę Ministrów 
do Sejmu RP, ale pełna ocena tej zmia-
ny będzie możliwa dopiero wówczas, 
gdy znane będą decyzje o objęciu re-
fundacją, zawierające między innymi 
poziom odpłatności, urzędową cenę 
zbytu oraz określenie grupy limito-
wej. Z obliczeń udostępnionych Na-
czelnej Izbie Aptekarskiej przez IMS 
Poland wynika, że marża na lekach 
refundowanych, jaką uzyskały apteki 
w 2010 r. (wraz z rabatami przypisa-
nymi do tych leków), wynosiła 1,91 
mld zł. Natomiast potencjalna mar-
ża, liczona według pierwotnej tabeli 
zaproponowanej w projekcie ustawy 
refundacyjnej przez Ministerstwo 
Zdrowia, wynosiła tylko 1,52 mld zł. 

Po negocjacjach podczas prac w sej-
mowej podkomisji i komisji zdrowia 
uzyskaliśmy nową tabelę marż. Obli-
czenia IMS dowodzą, że hipotetyczna 
marża apteczna, liczona według no-
wych zasad (przyjęto ceny z 2010 r.; 
marża nie zawiera rabatów), wzrosła 
do 1,87 mld zł. Ta wielkość to najlep-
sza miara kompromisu, który możli-
wy był do osiągnięcia podczas prac 
w parlamencie.

Samorząd aptekarski nie wyra-
ził przy tym zgody na przewidziany 
w ustawie sposób naliczania urzę-
dowej marży detalicznej, a miano-
wicie od ceny hurtowej stanowiącej 
podstawę limitu w danej grupie li-
mitowej. Urzędowa marża detalicz-
na powinna stanowić różnicę między 
ceną hurtową zapłaconą przez aptekę 

(kupującego) a ceną detaliczną, pła-
coną przez nabywcę leku. Przyjęcie 
w ustawie innej zasady kształtowa-
nia marży detalicznej w odniesieniu 
do jednej z grup uczestników obro-
tu rynkowego powoduje naruszenie 
konstytucyjnej zasady równego trak-
towania wszystkich podmiotów pro-
wadzących działalność gospodarczą. 
System naliczania marży aptecznej 
od ceny hurtowej stanowiącej pod-
stawę limitu w danej grupie limitowej 
nie jest stosowany w żadnym kraju 
członkowskim Unii Europejskiej.

KONIECZNE SĄ DALSZE REFORMY

Ustawa o refundacji leków powinna 
przyspieszyć reformowanie polskiego 
rynku aptek. Środowisko aptekarskie 
czeka na od dawna zapowiadaną nowe-
lizację ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne. Samorządowcy 

ciągle pamiętają niedokończone pra-
ce nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy Prawo farmaceutyczne, który 
przekazany został do konsultacji spo-
łecznych 4 listopada 2008 r. Należy 
podkreślić, że Naczelna Rada Apte-
karska była jednym z tych podmiotów, 
który zgłosił najwięcej uwag do prze-
słanego do konsultacji projektu. Prace 
nad tą ustawą zostały jednak przerwa-
ne. W kwietniu 2009 r. minister zdro-
wia powołał zespół do spraw opraco-
wania nowego projektu ustawy Prawo 
farmaceutyczne, którego szefem został 
ekspert zewnętrzny. Niestety, minister 
zdrowia nie zaprosił do powołanego 
przez siebie zespołu żadnego przedsta-
wiciela samorządu aptekarskiego lub 
aptekarza praktyka, mimo że Naczelna 
Izba Aptekarska nieustannie o to zabie-

gała. Do dnia dzisiejszego nie 
wiadomo, czy wspomniany wy-
żej zespół zakończył prace.

Konieczne jest między in-
nymi wprowadzenie przepi-
sów dotyczących ustanowie-
nia kryteriów demografi cznych 
i geografi cznych przy wyda-
waniu zezwoleń na prowadze-
nie apteki. Zgodnie z wyro-
kiem Europejskiego Trybuna-
łu Spra wiedliwości z 1 czerw-
ca 2010 r. (w sprawie C-570/07 
i C-571/07) ustanowienie przez 
państwo członkowskie Unii Eu-
ropejskiej limitów o charakte-

rze demografi cznym i geografi cznym 
nie jest niezgodne z prawem wspól-
notowym oraz gwarantuje pacjentom 
pełne bezpieczeństwo i najwyższą ja-
kość usług farmaceutycznych. Trybu-
nał jednoznacznie stwierdził, że li-
mity te, przewidziane w przepisach 
Asturii w odniesieniu do zakładania 
nowych aptek, pomimo że stanowią 
ograniczenie swobody przedsiębior-
czości, zgodne są z prawem Unii Eu-
ropejskiej, jeżeli mogą zostać dosto-
sowane w taki sposób, by nie unie-
możliwiały tworzenia wystarczają-
cej liczby aptek, mogących zapewnić 
odpowiednią opiekę farmaceutyczną 
w rejonach o szczególnych cechach 
demografi cznych.

Samorząd aptekarski domaga się 
także wprowadzenia do porząd-
ku prawnego regulacji stanowiącej, 
że wyłącznie farmaceuta może być 
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Fragment z Dziennika Ustaw z 1991 roku 
w którym opublikowano ustawę o izbach 
aptekarskich.

właścicielem apteki (zasada „apteka 
dla aptekarza”). Podnoszony od wielu 
lat postulat środowiska aptekarskie-
go znalazł potwierdzenie w wyroku 
Europejskiego Trybunał Sprawiedli-
wości z 19 maja 2009 r. (w sprawie 
C-531/06 oraz w sprawach połączo-
nych C-171/07 i in.), który uznał, 
że posiadanie i prowadzenie apteki 
może być zastrzeżone wyłącznie dla 
farmaceutów. Państwa członkowskie 
Unii Europejskiej mogą zatem wy-
magać, aby produkty lecznicze były 
dystrybuowane przez apteki korzy-
stające z rzeczywistej niezależności 
zawodowej. Nie ulega bowiem wąt-
pliwości, że prywatny interes zawo-
dowego farmaceuty, związany z osią-
ganiem zysków, ograniczany jest 
przez wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe i odpowiedzialność, jaka 
na nim ciąży (ewentualne narusze-
nie przepisów prawnych lub zasad 
etyki zawodowej nie tylko obniża 
wartość poczynionej inwestycji, ale 
także podważa jego byt zawodowy). 
Trybunał podkreślił, że zasada „apte-
ka dla aptekarza” gwarantuje pacjen-
tom pełne bezpieczeństwo i najwyż-
szą jakość usług farmaceutycznych. 
Potrzebę przeprowadzenia reform 
dostrzegły już rządy innych krajów 
Unii Europejskiej, które zdecydowa-
ły się przeprowadzić reformy swojego 

rynku aptecznego. Na przykład od 
1 stycznia 2011 r. na Węgrzech nowe 
apteki mogą otwierać tylko aptekarze 
lub spółki aptekarzy.

Jednym z zadań samorządu jest 
krzewienie i strzeżenie zasad etyki za-
wodowej oraz sprawowanie pieczy nad 
wykonywaniem zawodu. Naczelna Izba 
Aptekarska będzie zabiegać o uchwale-
nie ustawy o zawodzie aptekarza. Ko-
nieczne jest także opracowanie i przy-
jęcie nowego kodeksu etyki aptekarza.

W JEDNOŚCI SIŁA

Tradycja zobowiązuje wszystkich 
aptekarzy i farmaceutów do solidar-
ności, do działania dla dobra całej 
wspólnoty aptekarskiej i dla dobra 
naszych pacjentów, zgodnie z dewizą 
salus aegroti suprema lex esto. Jesteśmy 
„sługami życia” – jak farmaceutów na-
zwał błogosławiony Jan Paweł II. Dziś, 
obchodząc jubileusz dwudziestolecia 

odrodzonego samorządu, pamięta-
my o tych „sługach życia”, których 
pożegnaliśmy na zawsze. Pamiętamy 
Romana Hechmanna, długoletniego 
prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Pamiętamy Ewę Więckowską i Marka 
Płuskę – skarbników NRA. Pamięta-
my o zmarłych w tym roku działacz-
kach naszego samorządu - Stanisławie 
Krystynowicz z Krakowa i Juliannie 
Dytkiewicz z Kalisza.

Wszystkim aptekarzom i farma-
ceutom składam wyrazy szacunku 
i uznania dla ich codziennej pracy. 
Serdecznie dziękuję wszystkim sa-
morządowcom – zarówno tym, któ-
rzy obecnie są zaangażowani w dzia-
łalność samorządu, jak i tym, którzy 
działali w jego strukturach w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat. Życzę Wam 
sukcesów i wytrwałości w dążeniu do 
celów, jakie sobie wyznaczyliśmy. Ży-
czę Wam radości i nadziei. 

Wielka Pieczęć 
Aptekarstwa 

Polskiego



Listy do redakcji

11www.aptekarzpolski.pl 
11

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

Rok 2011 obfi tuje w wiele ważnych wydarzeń dla naszych samorządów – od tych o cha-
rakterze normatywnym, których powstawanie czy wdrażanie w życie okupione jest niejed-
nokrotnie naszymi bezsennymi nocami – po wyjątkowe uroczystości pozwalające na chwilę 
wytchnienia i refl eksji, jak tegoroczny Jubileusz XX-lecia Samorządu Aptekarskiego.

W 2009 roku odbywały się obchody Jubileuszu XX-lecia Odrodzonego Samorządu Le-
karskiego, które do dziś wspominam jako niezwykle wzruszające. Utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że relacje w środowisku lekarskim opierają się na stosunkach pełnych życzliwości 
i wzajemnego zrozumienia. Te relacje to wartość nie do przecenienia również w Państwa 
samorządzie. Inicjatywy wspólnych spotkań wzmacniają też nasze samorządy. Stanowią 
doskonałą okazję do twórczych dyskusji, wymiany poglądów czy doświadczeń. Dzięki nim 
możemy poznać się bliżej i wypracować jak najlepsze metody współpracy między lekarzem 
a farmaceutą, by pacjent zawsze czuł się otoczony profesjonalną opieką.

Zarówno nasze zaangażowanie zawodowe, jak i samorządowe, czyni nas wspólnotą 
kreatywnie i odważnie podejmującą wyzwania czasu, w którym żyjemy. A nie jest to ła-
twe w obliczu zmian prawa, do których musimy się dostosować czy medialnych ataków na 
środowisko lekarskie i farmaceutyczne, które skutkują ograniczaniem zaufania pacjentów 
do ochrony zdrowia. Tym bardziej musimy konsekwentnie działać razem zarówno na rzecz 
dobra pacjentów, jak i utrzymania wysokiego statusu naszych zawodów.

Bardzo istotnym elementem jest też profesjonalizm w wykonywaniu naszych zawodów. 
Chory człowiek powinien być otoczony opieką na najwyższym poziomie zarówno przychodząc 
po pomoc do lekarza, lekarza dentysty, jak i kierując się po poradę do farmaceuty. Role naszych 
samorządów w zakresie troski o pacjenta są równie ważne i odpowiedzialne. Deklaracja z Melfi  
z 1241 roku rozdzieliła nasze zawody. Lekarze-aptekarze, którzy zdecydowali się prowadzić 
apteki, tracili prawo leczenia chorych, a ci którzy chcieli nadal prowadzić praktyką lekarską, 
nie mogli wytwarzać leków. Ten podział nie zburzył ani w dawnych czasach ani przez wieki 
współpracy między naszymi zawodami. Nie powinno więc zdarzać się, aby kwestie administra-
cyjne wynikające z relacji z płatnikiem, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, burzyły te 
relacje. Chciałbym, aby nasza współpraca trwała niezmiennie – z wzajemnym poszanowaniem 
i ze świadomością, że przekłada się na komfort leczenia pacjenta.

Życzę Koleżankom i Kolegom Farmaceutom, a także przedstawicielom mojego zawodu 
abyśmy, mimo ogromnych przemian gospodarczych i społecznych, w jakich przychodzi nam 
pracować – w tej niezmienności pozostali.

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
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Rzecz 
o wspólnocie 

zawodowej
Temat troski o indywidu-

alny postęp (tak w obsza-
rze osobistym, jak i za-
wodowym), przywoływa-
nie różnych aspektów te-

go procesu, zwracanie uwagi na zna-
czenie osobistych zasobów farmaceu-
ty dla jego wszechstronnego rozwoju 
wielokrotnie przewijał się w rubry-
ce „W aptece”. Obecny artykuł będzie 
dotykał nie mniej istotnego zagadnie-
nia, znajdującego się na drugim bie-
gunie tego samego kontinuum, czy-
li idei wspólnotowości. Uważność na 
własny rozwój ma bowiem o tyle sens, 
o ile może urzeczywistnić się w relacji
z drugim człowiekiem. To właśnie on 
- drugi człowiek - jest lustrem, w któ-
rym „odbija się” coraz piękniejsza, 
osobista sylwetka.

Poniżej będziemy szukać przyczyn-
ków do sformułowania odpowiedzi 
na pytanie o defi nicję wspólnoty oraz 
jej istotne cechy i implikacje dla każ-
dej grupy zawodowej, w tym także dla 
farmaceutów.

Im bardziej nierzeczywista 
staje się dla mnie historyczna 

wspólnota, tym mniej rzeczywi-
stym staję się „ja” sam

 Leszek Kołakowski

Spośród wielu nauk, dla których 
termin „wspólnota” należy do kluczo-
wych, na szczególną uwagę zasługuje 
socjologia. Od przeszło 200 lat socjo-
logowie podejmują wysiłki zbudowa-
nia defi nicji zjawiska i ciągle nie osią-
gnęli zamierzonego celu. Występujące 
trudności wskazują na złożoność za-
gadnienia i wymagają tak od autora 
artykułu, jak i od czytelnika, uznania 
ograniczeń prezentowanego tekstu. 
Wybitni przedstawiciele przywołane-
go kierunku nauki twierdzą, że „Więk-
szość socjologów ma co prawda własne 
wyobrażenie o tym, czym jest wspólno-
ta, lecz w tym właśnie tkwi źródło nie-
porozumień. Socjologowie bowiem, jak 
wszyscy inni, nie są wolni od emocji, 
które kojarzą się z tym słowem.”. Wszy-
scy, łącznie z socjologami - piszą auto-
rzy - chcieliby żyć we wspólnocie.

Zygmunt Bauman - wybitny pol-
ski socjolog - podkreśla, że tęsknota
za wspólnotą wynika z tęsknoty za 
bezpieczeństwem - wartością bardzo 
istotną dla poczucia szczęśliwości, ale 
w dzisiejszym świecie coraz mniej do-
stępną. Przynależność do grupy, któ-
ra daje akceptację i zaspokaja potrze-
bę przynależności jest dobrem pożą-
danym, ale i defi cytowym. Stąd też 
trudno odczytać pojęcie wspólno-
ta bez powiązań emocjonalnych, wy-
nikających zarówno z osobistych do-

świadczeń wspólnotowych, jak i obec-
nych pragnień bycia we wspólno-
cie. Uczucia skojarzone z tym ter-
minem prowadzą często do mylenia 
tego, czym wspólnota jest (jej opis 
empiryczny) z tym, czym być powin-
na (opis normatywny). Mimo wystę-
pujących trudności defi nicyjnych na 
potrzeby artykułu odnosić się będzie-
my do najczęściej współcześnie pre-
zentowanego poglądu, że o wspólno-
cie mówimy prawie zawsze mając na 
myśli „miejsce”, w którym ludzie roz-
winęli pewne związki „solidarności”,
a „interakcja między jednostkami ma 
na celu uwzględnienie potrzeb jedno-
stek i realizację celów grupowych”.

Z tego wyobrażenia o wspólnocie 
jako „przestrzeni”, w której osoby złą-
czone duchem solidarności realizują 
istotne dla wspólnoty cele bez umniej-
szania własnych potrzeb wyrasta idea 
świadomości wspólnej. Ta z kolei urze-
czywistnia się w różnego rodzaju związ-
kach i formalnych organizacjach.

Dla farmaceutów taką organizacją 
są Okręgowe i Naczelna Izba Aptekar-
ska. Odwracając kierunek myśli, moż-
na powiedzieć, że wymienione Izby są 
wyrazem zbiorowej świadomości ap-
tekarzy. Świadomości, która powin-
na (spojrzenie normatywne) być uze-
wnętrznieniem zawodowej i społecz-
nej solidarności farmaceutów. Płasz-
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czyzny, na których ta solidarność po-
winna wybrzmiewać, pokrywają się ze 
wszystkimi obszarami funkcjonowa-
nia apteki tak w środowisku lokalnym, 
jak i na płaszczyźnie ogólniejszej, ja-
kim jest prawo farmaceutyczne i jego 
wszystkie implikacje.

Spojrzenie empiryczne (nakazujące 
trzymać się faktów: ilość farmaceutów 
aktywnie pracujących w samorzą-
dzie aptekarskim, konstruowanie 
wspólnych stanowisk przez OIA, 
zasady współpracy aptek obsłu-
gujących ten sam rejon itd.) nie 
pozwala z całym przekonaniem 
powiedzieć, że grupa zawodo-
wa farmaceutów jest „ukończoną” 
wspólnotą, można raczej stwier-
dzić, że jest wspólnotą w „budo-
wie”. Należy jednak zaznaczyć, że 
tworzenie wspólnoty jest proce-
sem, a nie jednostkowym zada-
niem, a konieczność umiejętnego 
wypracowania równowagi pomię-
dzy spójnością wspólnoty, a jej 
otwartością na nowe idee i roz-
wiązania każe odczytywać uczest-
niczenie w tym procesie jako ważkie 
i niełatwe wyzwanie.

Im więcej jedności, 
tym więcej dobra.

Leszek Kołakowski

Cytowany wyżej profesor Leszek 
Kołakowski rysuje wyraźnie cel budo-
wania wspólnoty, formułując równo-
czesnie jej kryterium weryfi kacyjne. 
Celem jest tworzenie szeroko rozu-
mianego dobra i właśnie to dobro jest 
znakiem rozpoznawczym wspólnoty.

Nieodparcie nasuwa się w tym 
miejscu pytanie o dobro, jakie po-
winni tworzyć aptekarze i farmaceuci 
zrzeszeni w Okręgowych i Naczelnej 
Izbie Aptekarskiej. Poszukiwanie zo-
biektywizowanej informacji na ten 
temat prowadzi do fundamentalne-
go dla aptekarza dokumentu, jakim 
jest Kodeks Etyki Aptekarza. To on 
wyznacza kierunki rozwoju i przed-
stawia idealną wizję zawodu. Dobro 
wpisuje się tam zarówno w wezwa-
nie do udzielania troskliwej, życz-
liwej pomocy wszystkim, którzy jej 
potrzebują, jak i w uczciwe relacje 

zawodowe między tymi, którzy tej 
pomocy udzielać mają – aptekarzy, 
farmaceutów. Te dwie przestrzenie 
zawodowego istnienia najmocniej 
wybrzmiewają na zewnątrz. Najwy-
raźniej więc tworzą obraz dobra. Bi-
blijne określenie „po owocach ich po-
znacie” wydaje się w tym miejscu jak 
najbardziej zasadne.

Pojawia się pokusa, aby zaznaczyć, 
że pojęcie „troskliwa opieka” wyda-
je się mało precyzyjne, ponieważ jest 
naznaczone indywidualnym sposo-
bem przeżywania relacji z drugim 
człowiekiem. Rozprasza tę trudność 
Bronisław Koskowski, który w „Pro-
pedeutyce farmaceutycznej – prawa 
i obowiązki aptekarza” pisze: „Zdoby-
tą wiedzę wykorzystywać w pełni w co-
dziennej służbie człowiekowi przede 
wszystkim w oparciu o okazaną jemu 
uprzejmość, życzliwość i szacunek. 
Uprzejmość jest wykwitem cywilizacji, 
znamionując człowieka szanującego 
godność, przesiąkniętego duchem de-
mokratycznym – jest ona jednakowa 
dla wszystkich, naturalna, odruchowa – 
płynąca z głębi serca. Życzliwość wnosi 
w życie szeroko rozumianego środowi-
ska humanitarne treści i winna stać się 
miarą szacunku nie tylko dla ogółu, lecz 
i dla samego siebie, dyktuje ona bowiem 
stosunek zarówno do zdrowego i chore-
go, do współpracownika i kolegi, nie po-
zwala na dyskredytowanie konkurenta, 
bo to prowadzi do dyskredytowania za-
wodu a więc i samego siebie”.

Budowanie jedności, tworzenie 
wspólnoty zawodowej to zagadnie-
nia, które dotykają farmaceutów 

i pojawiają się w różnych kontek-
stach. Jednym z nich jest refl eksja 
nad „narzędziami”, którymi posłużyć 
się można na drodze budowania tej 
wspólnoty. Na pewno ogromną rolę 
mają do spełnienia pisma, w tym „Ap-
tekarz Polski”, które są głosem środo-
wiska, miejscem wymiany poglądów, 
przestrzenią kształtowania myśli, bu-

dowania solidarności zawodowej, 
a także oglądu, w jaki sposób spro-
stać nowym wyzwaniom.

Należy podkreślić, że pisma o ta-
kim charakterze, kształtując przede 
wszystkim wartości wspólnotowe, 
odwołują się do znaczeń z drugie-
go krańca kontinuum - motywują 
do indywidualnego rozwoju. Umoż-
liwiają na przykład dostęp do naj-
nowszych i szczegółowych infor-
macji prawnych, wspierają rozezna-
nie aptekarza w zagadnieniach dzie-
dzin pokrewnych, budują jego pozy-
cję jako specjalisty interdyscyplinar-
nego, który swoimi kompetencjami 
tworzy, wspiera lub wreszcie dopeł-
nia działania na rzecz pacjenta. Po-

przez takie narzędzia jak właśnie „Ap-
tekarz Polski” możliwe staje się wzmac-
nianie pozycji wspólnoty i jej spójno-
ści poprzez kształtowanie kompetencji 
poszczególnych członków.

Pismo jest starożytną „agorą” na 
której w duchu wspierania się, a nie ry-
walizacji, zmierzać się mogą przedsta-
wiciele różnych poglądów, aby w kon-
sekwencji wypracować takie wartości, 
które przyjąć mogą wszyscy. To te 
wspólne wartości konstytuują wspól-
notę i pozwalają jej członkom utożsa-
miać się z nimi i wcielać je w życie.

mgr Ewa Sitko

wykładowca w programie Pharmassist

mgr Magdalena Bucior

psycholog

Piśmiennictwo:

Barbara Mikołajewska, Zjawisko wspól  noty 
(Wybór tekstów), Copyright© 1999 by Barbara 
Mikołajewska;

Bronisław Koskowski, „Propedeutyka farma-
ceutyczna – Prawa i obowiązki aptekarza”, 
Warszawa 1933;

Zygmunt Bauman „Wspólnota. W poszukiwa-
niu bezpieczeństwa w niepewnym świecie”, 
Wydawnictwo Literackie 2008;
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„ „„„„„„ „„„„„„„„
Non Dictis, Sed Factis 

ne w wyniku przechodzenia frontów 
wojennych w latach 1939-1945, apte-
ki na ziemiach polskich podniosły się 
dość szybko i wróciły do pracy. Tuż 
po ustąpieniu wojsk niemieckich, ko-
lejno powstawały również struktu-
ry aptekarskie przewidziane ustawą 
z czerwca 1939 roku. Były to Okrę-
gowe Izby Aptekarskie, z których 
pierwsza rozpoczęła pracę w Lubli-
nie, w lipcu 1944 roku.

Cały wysiłek włożony przez apte-
karzy polskich w odbudowę samo-
rządu zawodowego, został zrujnowa-
ny w ciągu jednego „czarnego dnia”, 
8 stycznia 1951 roku. Przejęcie aptek 
na własność państwa, czyli „socjaliza-
cja ustroju aptekarstwa”, jak to zosta-
ło ofi cjalnie określone, oraz ustawa 
o zniesieniu izb aptekarskich na czter-
dzieści lat zatrzymała rozwój samo-
rządności aptekarskiej.

Aptekarze, jako pracownicy przed-
siębiorstw państwowych, swą reprezen-
tację mogli mieć jedynie poprzez Sekcję 
Farmaceutyczną Związku Zawodowego 
Pracowników Służby Zdrowia.

W tym czasie Polskie Towarzy-
stwo Farmaceutyczne, mimo iż była to 
formalnie organizacja naukowa, sta-
ło się depozytariuszem historii zawo-
du i jego przedstawicielstw, a jednocze-
śnie forum, na którym ścierały się róż-
ne punkty widzenia na rolę aptekar-
stwa w społeczeństwie.

Wszystkie te substytuty repre-
zentacji zawodu wobec administra-
cji państwowej, w roku 1980, na tle 

powstających wolnych płaszczyzn 
wymiany doświadczeń zawodowych, 
skupiły się na opracowywaniu pla-
nów reaktywacji zniszczonego, zda-
wałoby się bezpowrotnie, samorządu 
aptekarskiego.

Ustawa z 19 kwietnia 1991 roku, po-
wstała w wyniku wielu prac i wysiłków 
środowiska aptekarskiego, ponownie 
wprowadziła możliwość utworzenia 
organizacji własnej aptekarzy. I taką też 
nazwę przyjęła – izba aptekarska.

Środowisko aptekarskie zostało zo-
bligowane do wyboru swych przedsta-
wicieli, którzy mieli przygotować od 
podstaw tryb powołania swego samo-
rządu zawodowego. Delegaci wybrani 
na zebraniach terenowych, organi-
zowanych w okręgach obejmujących 
obszary działania ówczesnych Przed-
siębiorstw Zaopatrzenia Farmaceu-
tycznego „Cefarm” utworzyli, powoła-
ny formalnie przez Ministra Zdrowia, 
Władysława Sidorowicza, Komitet 
Organizacyjny Izb Aptekarskich. Na 
spotkaniu w dniu 29 lipca 1991 roku 
w Warszawie, Komitet wybrał prze-
wodniczącego – został nim dr n. farm. 
Stanisław Vogel oraz 23-osobowe Pre-
zydium. Komitety organizacyjne Izb 
Aptekarskich utworzono w siedzibach 
tzw. dużych województw oraz ponadto 
w Bielsku-Białej.

I Krajowy Zjazd Aptekarzy obra-
dował w Warszawie, w dniach 13-14 
grudnia 1991 roku. Prezesem Naczel-
nej Rady Aptekarskiej I Kadencji zo-
stała mgr farm. Edwarda Kędzierska 

Przyczynek 
do historii aptekarstwa 

i samorządności aptekarskiej 

Organy kolegialne two-
rzone dla obrony in-
teresów jednorodnych 
grup zawodowych to, 
według jednych bada-

czy, dziedzictwo rzymskich kolegiów 
rzemieślniczych, a według innych - 
tradycja organizacji wtajemniczonych 
kompanii profesjonalistów z czasów 
wypraw krzyżowych. W każdych cza-
sach zawody, dla obrony tajemnic 
kunsztu, organizowały się w zrzesze-
nia o charakterze cechowym, two-
rzyli takie również aptekarze. Rzadko 
były to cechy samodzielne, jak XVIII-
wieczna warszawska „Confraternia 
aptekarzy wolnego miasta Warszawy” 
czy poznańskie „Collegium Pharma-
copolarum”, częściej „pharmacopo-
lae” bywali zaliczani do cechu kupiec-
kiego jako „mierzący i sprzedający 
swe towary na funty i uncje”.

W wyzwolonej z zaborów Polsce 
środowisko farmaceutyczne podję-
ło starania w celu stworzenia wła-
snej zawodowej organizacji. Finałem 
prac ustawodawczych w dwudzie-
stoleciu międzywojennym były dwie 
ustawy: „Ustawa o wykonywaniu za-
wodu aptekarskiego” (25 marca 1938) 
oraz „Ustawa o izbach aptekarskich” 
(15 czerwca 1939). Wybuch II woj-
ny światowej przerwał działalność 
wszelkich organizacji aptekarskich 
i farmaceutycznych, rządy okupa-
cyjne wprowadziły „izbę aptekarską”, 
lecz tylko jako jednostkę zarządzania 
w systemie administracji. Zniszczo-
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z Wrocławia. Rozpoczęła się wytę-
żona praca, która na tle powszech-
nie panującego w środowisku opty-
mizmu, zdawała się tylko krótkim 
okresem wstępnym. Głównym zada-
niem izb okręgowych była rejestracja 
członków, którzy w większości za-
trudnieni byli w aptekach, w owym 
czasie również już innej własności niż 
państwowa. A zadaniem Samorządu 
Aptekarskiego było i jest:

 reprezentowanie zawodu apte-
karza i obrona jego interesów

 troska o zachowanie godności 
i niezależności zawodu

 przestrzeganie zasad etyki i de-
ontologii zawodowej

 integracja środowiska 
zawodowego

 sprawowanie pieczy i nadzoru 
nad wykonywaniem zawodu

 współdziałanie z organami 
władzy i administracji państwowej 
w sprawach związanych z wykony-
waniem zawodu

 współpraca z towarzystwami 
naukowymi

 prowadzenie działalności samo-
pomocowej dla członków izby

 zajmowanie stanowiska w spra-
wach ochrony zdrowia i gospodarki 
środkami farmaceutycznymi.

Każda zmiana, a szczególnie ekono-
miczna, przynosiła mniejszą czy więk-
szą dezorganizację dotychczas pa-
nujących stosunków gospodarczych. 
Tak było i na rynku nie tyle środków 
farmaceutycznych – leków, co prowa-
dzących nimi obrót – aptek. Sponta-
nicznie powstające placówki, ogrom-
nie trudne do opanowania w ramach 
prawnych, stanowiły własność nie 
tylko aptekarzy. Tym bardziej, że ap-
teki powstawały już przed wejściem 
w życie ustawy z dnia 10 października 
1991 roku o środkach farmaceutycz-
nych, materiałach medycznych, apte-
kach, hurtowniach i nadzorze farma-
ceutycznym. Tworzone były w latach 
1989 i 1990 na mocy ustawy o dzia-
łalności gospodarczej z dnia 23 grud-
nia 1988 roku. Nowoutworzone izby 
aptekarskie miały prawo wydawania 

opinii przy staraniu się przedsiębiorcy 
o utworzenie nowej apteki. W opinii 
kierowano się między innymi wysoki-
mi kwalifi kacjami zawodowymi magi-
stra farmacji, przyszłego prowadzące-
go aptekę – taka opinia miała stanowić 
wyróżnienie aptekarza. Koncesje wy-
dane przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 10 pażdziernika 1991 
roku, miały obowiązywać jedynie do 
31 grudnia 1992 roku, po dacie tej 
wszystkie placówki powinny stać się 
własnością aptekarza. Zasadę „apteki 
dla aptekarza” potraktowano jednak 
jako naruszającą swobodę działalności 
gospodarczej oraz całkowitą ochronę 
własności osobistej. Wielokrotnie uza-
sadniane argumentami samorządu ap-
tekarskiego zapisy dotyczące koncesji 
jedynie dla członka zawodu, również 
wielokrotnie odrzucane były przez 
ustawodawców na wszystkich szcze-
blach. Mimo iż projekt ustawy Prawo 
farmaceutyczne, który stał się ustawą 
i został podpisany przez Prezydenta 
RP w dniu 1 października 2001 roku, 
nie wszedł, niestety, w praktykę co-
dzienną. Ustawa ta zawierała zapis: 
„prawo do uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie apteki posiada wyłącznie 
farmaceuta, który jest przedsiębiorcą 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listo-
pada 1999 roku – Prawo działalności 
gospodarczej...”.

Prawo farmaceutyczne w treści 
uchwalonej przez Sejm RP miało obo-
wiązywać od 1 stycznia 2002 roku, ter-
min ten początkowo przesunięto na 1 
kwietnia 2002 roku. W tym czasie Mi-
nister Zdrowia kontynuował prace nad 
zmianami w jego treści, idącymi w kie-
runku zaprzeczenia wyłącznych praw 
własności apteki dla 
aptekarza. Tym sa-
mym, według NRA, 
apteka stawała się 
wyspecja l izowa-
nym, ale jedynie 
sklepem handlują-
cym lekami. Kolej-
ne argumenty, wy-
suwane chociażby 
drogą ”Listu otwar-
tego” samorządu ap-
tekarskiego z dnia 
10 lipca 2002 roku 
czy pisma skierowa-
nego bezpośrednio 

do Prezydenta RP w dniu 9 września 
tego samego roku, nie znalazły zrozu-
mienia. Apteka stała się przedsiębior-
stwem od dnia 1 października 2002 
roku, w tym bowiem dniu weszła osta-
tecznie w życie ustawa Prawo farma-
ceutyczne bez jakichkolwiek gwarancji 
własności apteki przez aptekarza, bez 
regulacji ustawowych rozmieszczenia 
aptek w aglomeracjach czy w terenie.

W obronie zagrożonego bytu „apte-
karskich” aptek został oddolnie utwo-
rzony Komitet Inicjatywy Ustawodaw-
czej propagujący projekt zmian do 
ustawy Prawo farmaceutyczne. Na cze-
le KIU stanął mgr farm. Andrzej Wró-
bel. Patronat nad Komitetem objęła 
Naczelna Rada Aptekarska, tekst pro-
jektu zamieszczony został w numerze 
1 (kwiecień 2003 roku) Biuletynu NIA, 
rozpropagowanym przez izby okręgo-
we. Komitet zebrał ponad sto tysięcy 
wymaganych podpisów i w dniu 14 
sierpnia 2003 roku, złożył w Kancela-
rii Sejmu RP projekt ustawy o zmianie 
ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy 
o izbach aptekarskich, ustawy Przepi-
sy wprowadzające ustawę Prawo far-
maceutyczne oraz ustawy o Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. 13 stycznia 2004 roku 
Rada Ministrów zajęła stanowisko 
wobec obywatelskiego projektu – ze 
względu na to, że zaproponowane roz-
wiązania burzyłyby obowiązujący po-
rządek prawny, rząd wniósł o odrzuce-
nie wszystkich projektów.

I chociaż zdawałoby się, że kam-
panie o własność apteki mieszczą się 
jedynie w sferze gospodarczej, a nie 
samorządowej, było to i pozostaje 

Marszałek Senatu, profesor Andrzej Stelmachowski w rozmowie 
z Romanem Hechmannem, Prezesem NRA. 
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jednym z wiodących problemów pra-
cy NRA do dnia dzisiejszego.

Wychodząc z opracowanych przez 
aptekarzy zaangażowanych w działal-
ność samorządową zagadnień doty-
czących podstawowej działalności izb 
aptekarskich, w tym „reprezentowanie 
zawodu aptekarza i obrona jego inte-
resów”, NRA włączała się w dyskusje 
na temat tak zwanej „refundacji le-
ków”. Niepełny i nieterminowy zwrot 
sum pieniężnych, wynikających z róż-
nicy między ceną leku a odpłatnością 
pacjenta za wydane z apteki według 
recept lekarskich środki farmaceu-
tyczne, bezpośrednio wpływa na kon-
dycje fi nansową apteki. System ubez-
pieczenia obywatela w Polsce pozwala 
na wystawienie recepty na lek, które-
go wartość terapeutyczna jest na tyle 
cenna, że pacjent w sytuacji swej cho-
roby powinien go otrzymać i zasto-
sować. W latach dziewięćdziesiątych 
brak było instytucji odpowiadającej 
za gospodarkę lekiem, jaką z czasem 
stały się Kasy Chorych, a następnie 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Sytuacja 
taka sprawiała, że zagadnieniem tym 
zajmowała się administracja państwo-
wa. Środki fi nansowe przeznaczone na 
zwrot wyłożonych przez właściciela 
apteki kwot fi nansowych (a w latach 
tych większość aptek była własnością 
aptekarzy), przydzielało Ministerstwo 
Finansów. Te fundusze pieniężne na 
poszczególne województwa – było 
ich wtedy 49 – dzieliło Ministerstwo 
Zdrowia. Umowy z poszczególny-
mi aptekami podpisywał wojewoda. 
W takim systemie ciągły brak środ-
ków fi nansowych dla aptekarza był 
stanem permanentnym. Interwencje 
Naczelnej Izby Aptekarskiej sięgały 
centralnych instytucji administracyj-
nych kraju, łącznie z Komisją Zdrowia 
Sejmu RP, która to komisja wystoso-
wała do Prezesa Rady Ministrów de-
zyderat zobowiązujący do wyrówna-
nia wszystkich zaległości płatniczych. 
Mimo to zadłużenie rosło. Starania 
i interwencje Naczelnej Izby Apte-
karskiej, wspieranej działaniami izb 
okręgowych, nagłośnienie problemu 
poprzez artykuły prasowe oraz opra-
cowywanie i przedstawianie projek-
tów własnych, przyniosły wymierny 
rezultat. W ustawie o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 

lutego 1997 roku, został zamieszczony 
artykuł 64, precyzujący:

 apteka sporządza co 15 dni 
zbiorcze zestawienie zrealizowanych 
recept podlegających refundacji

 zwrot należności następuje 
w terminie 14 dni

 w przypadku nie dotrzymania 
terminu zwrotu, aptece przysługują 
odsetki ustawowe.

Ministerstwo Zdrowia tymczasem 
szukało oszczędności dla budżetu. Zna-
leziono je w postaci wprowadzonych 
marż degresywnych dla leków refun-
dowanych. Wchodziły też w życie roz-
porządzenia porządkujące zasady wy-
dawania leków umieszczonych w róż-
nych kategoriach i na różnych listach 
odpłatności dla osób uprawnionych. 
Jednym z tych nowych prawideł było 
pojęcie „limitu cenowego”, który zna-
cząco podnosił odpłatność pacjenta, 
a dawał wymierne oszczędności dla bu-
dżetu instytucji administrującej środ-
kami fi nansowymi przeznaczonymi 
na leki. Największe jednak zamiesza-
nie w odpłatności pacjentów, przynio-
sła zasada „ceny urzędowej o charakte-
rze maksymalnym”. Zasada ta, stosowa-
na w sposób wybiórczy przez przedsię-
biorców prowadzących apteki, umoż-
liwiała, i czyni to nadal, różnicowanie 
cen preparatów leczniczych z grupy le-
ków refundowanych. Dążenie do jed-
nolitych cen i odpłatności za prepara-
ty lecznicze z list leków refundowanych 
to też duża część pracy NRA, wpisują-
ca się w podstawę działania samorządu: 
zajmowanie stanowiska w sprawach 
ochrony zdrowia i gospodarki środka-
mi farmaceutycznymi.

Krzysztof Przystupa, Prezes ORA w Lublinie wita 
gości przybyłych do Lublina na uroczystości 
jubileuszu 60-lecia samorządności aptekarskiej.

KALENDARIUM 

-WYBRANE DATY-

19.04.1991 – Sejm uchwalił ustawę o Izbach Ap-
tekarskich.

13-14.12.1991 – I Krajowy Zjazd Aptekarzy 
w Warszawie, który zakończył formowanie 
struktur Izb Aptekarskich w Polsce. Pierwszym 
Prezesem NRA została mgr farm. Edwarda Kę-
dzierska.

24.04.1993 – Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Ap-
tekarzy w Lublinie, który uchwalił Kodeks Etyki 
Aptekarza RP.

07-09.12.1995 – II Krajowy Zjazd Aptekarzy 
w Szczyrku. Prezesem NRA został mgr farm. 
Roman Hechmann.

12.10.1999 – NRA przyjęła uchwałę o ustano-
wieniu medalu im. prof. Bronisława Koskow-
skiego.

10-12.12.1999 – III Krajowy Zjazd Aptekarzy 
w Szczyrku. Prezesem NRA został ponownie 
mgr farm. Roman Hechmann.

25.11.2002 – NRA podejmuje uchwałę w spra-
wie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej 
dotyczącej zmiany ustawy Prawo farmaceu-
tyczne.

14.08.2003 – złożenie w Kancelarii Sejmu oby-
watelskiego projektu zmiany ustawy Prawo 
Farmaceutyczne. Projekt poparło ponad 130 
tysięcy obywateli.

21-24.01.2004 – IV Krajowy Zjazd Aptekarzy 
w Licheniu. Prezesem NRA został mgr farm. 
Andrzej Wróbel.

6.04.2004 – Warszawa, Belweder. Wystąpienie 
Prezesa NRA w debacie „okrągłego stołu” na 
temat „Rola samorządów zawodowych – za-
wodów zaufania publicznego w tworzeniu de-
mokratycznego państwa polskiego”.

13-16.06.2004 – NIA została przyjęta w poczet 
członków zwyczajnych PGEU.

23.10.2004 – Lublin. Ogólnopolskie obchody 
jubileuszu 60-lecia samorządności aptekar-
skiej.

9-12.10.2005 – Kraków. I Polsko-Niemiec-
ka Farmaceutyczna Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa. Wykład inauguracyjny wygłosił 
prof. Władysław Bartoszewski.

luty 2006 – wydanie pierwszego numeru „Ap-
tekarza Polskiego”.
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Sprawowanie pieczy i nadzoru nad 
wykonywaniem zawodu wyrażało się 
i nadal wyraża, pracą komisji do spraw 
aptek szpitalnych. Zmiany organizacji 
pracy tej placówki na tle reform w służ-
bie zdrowia, w tym przede wszystkim 
przekształcenia szpitali z jednostek bu-
dżetowych w samodzielne, wymaga-
ło wielu zabiegów stawiających apte-
kę w rzędzie istotnych działów szpitala. 
Najważniejszymi zagadnieniami były:

 umieszczenie apteki szpitalnej 
w strukturze szpitala z wprowadze-
niem do ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej zapisu o aptece i nie-
możność jej likwidacji ze względów 
ekonomicznych

 warunki pracy aptekarzy szpital-
nych, w tym ich kwalifi kacje, a spe-
cjalnie umieszczenie kierownika 
apteki z drugim stopniem specjaliza-
cji w równym rzędzie z ordynatorem 
oddziału

 trudności wyłaniające się z ko-
nieczności stosowania przez apteki 
szpitalne zapisów o zamówieniach 
publicznych, co było i jest niezmier-
nie uciążliwe w specyfi cznej grupie 
towarowej, jaką są leki i materiały 
medyczne.

Również na zjazdach krajowych 
podnoszone były te problemy, apteka-
rze szpitalni wnioskowali o obligato-
ryjne powołanie wojewódzkich kon-
sultantów w dziedzinie farmacji szpi-
talnej jako łączników między Minister-
stwem Zdrowia, Głównym Inspekto-
ratem Farmaceutycznym a szpitalami; 
o określenie zasad etatyzacji aptek szpi-
talnych w zależności od liczby łóżek 
i specyfi ki szpitala jak również zmia-
ny przepisów nakładających na apteki 
pełną odpowiedzialność za całą grupę 
wyrobów medycznych, w tym za sprzęt 
medyczny.

Jednym z pierwszych dokonań Na-
czelnej Izby Aptekarskiej, wynikających 
z ustalonych kierunków działania, jest 
zadanie pełnego zastosowania i prze-
strzegania w praktyce profesjonalnej 
zasad etyki i deontologii zawodowej 
przez członków samorządu. W dniach 
24-25 kwietnia 1993 roku, w Lublinie, 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Apteka-
rzy, po wnikliwej dyskusji w szerokim 
gronie nie tylko farmaceutów, przyjął 
Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczpospoli-
tej Polskiej. Jak w przedmowie do tego 
wewnętrznego prawa aptekarskiego, 

pisała Prezes NRA, mgr farm. Edwarda 
Kędzierska, kodeks nie tylko ukazuje 
bogactwo zawodu, ale i problemy, z któ-
rymi zmierza się aptekarz w codziennej 
pracy. Przyjęte zasady i normy zawo-
dowe wskazywały aptekarzom, pracu-
jącym w nowej rzeczywistości rynku 
farmaceutycznego, obowiązki moral-
ne i etyczne, wynikające z tradycji ap-
tekarskiej jak również współczesnego 
podejścia do wykonywania obowiąz-
ków. Owa otaczająca zawód rzeczy-
wistość gospodarcza niejednokrotnie 
przynosiła działania odbiegające od 
wyobrażeń o czystości norm farma-
ceutycznych. W miarę upływu czasu, 
Kodeks Etyki wymagał nowelizacji, co 
dokonało się na III Krajowym Zjeździe 
Aptekarzy. Wprowadzone do treści ko-
deksu zapisy o zachowaniu członków 
zawodu w sytuacji wdrażania reguł, 
z punktu widzenia ekonomii dopusz-
czalnych (między innymi otwieranie 
aptek w pobliżu już istniejących, sto-
sowanie stałych zachęt dla pacjentów 
placówek, reklama aptek), wskazywa-
ły na działania nieetyczne w rozumie-
niu etyki aptekarza. Zapisy nowelizu-
jące kodeks, zostały zaskarżone przez 
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów poprzez Ministra Zdrowia, 
a Sąd Najwyższy uchylił uchwałę Zjaz-
du. W uzasadnieniu wyroku znalazł się 
znamienny fragment: „postanowienie 
kodeksu, że nieprzestrzeganie zasad 
uczciwej konkurencji w prowadzeniu 
apteki przejawia się także otwieraniem 
przez aptekarzy własnych aptek w naj-
bliższym sąsiedztwie już istniejących 
(...) jest to praktyka monopolistyczna, 
która rodzi określone skutki rynkowe, 
ograniczając rozwój konkurencji na 
rynku detalicznym sprzedaży leków, 
a co najważniejsze, jest sprzeczna z in-
teresami konsumentów”. Znowelizowa-
ny, lecz okrojony, Kodeks Etyki Apteka-
rza RP wszedł w życie obwieszczeniem 
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej 
z dnia 30 listopada 2001 roku, opubli-
kowanym w Biuletynie NIA w styczniu 
następnego roku. Zmienne warunki 
gospodarcze i praca aptek pod rządami 
również nowelizowanych aktów praw-
nych obowiązujących w tej dziedzinie, 
powodują, że Kodeks Etyki Aptekarza 
wymaga ponownej nowelizacji, prace 
podjęte przez V Krajowy Zjazd Apte-
karzy, trwają.

22.09.2006 – Warszawa. Międzynarodowe 
sympozjum PGEU – „Rola samorządu zawodo-
wego farmaceutów”. Przyjęcie „Deklaracji War-
szawskiej”.

19-20.10.2006 – Kraków. I Ogólnopolska Konfe-
rencja Aptek Szpitalnych.

17.01.2007 – Porozumienie między Głównym 
Inspektorem Farmaceutycznym a Prezesem 
Naczelnej Rady Aptekarskiej w kwestii opinio-
wania wniosków o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki – rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki dla kierownika.

24.01.2007 – przyjęcie przez NRA dokumentu 
„Strategia wdrażania Opieki Farmaceutycznej 
do Praktyki Aptecznej w Polsce”.

13.03.2007 – Warszawa. Uroczystość nadania 
sztandaru Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

- czerwiec 2007 – spotkanie Farmaceutów Ar-
tystów i Twórców Amatorów SFATA 2007.

- 20.10.2007 – Kraków. Przyjęto tzw. „Deklara-
cję krakowską” - „Aptekarz we własnej aptece”: 
1. Leki może wydawać tylko farmaceuta i tylko 
w aptece; 2. Apteki muszą być kierowane wy-
łącznie przez aptekarzy z zachowaniem ich 
osobistej odpowiedzialności; 3. Leki powinny 
być dostępne we wszystkich aptekach w tych 
samych, jednolitych cenach.

10.01.2008 – nowelizacja ustawy o izbach ap-
tekarskich; ustanowienie roty ślubowania far-
maceuty.

17-20.01.2008 – Słok k/Bełchatowa. V Krajo-
wy Zjazd Aptekarzy. Prezesem NRA został 
dr Grzegorz Kucharewicz.

10 listopada 2008 – Łódź. Lech Kaczyński, Pre-
zydent RP odsłonił tablicę poświęconą pamięci 
Leopolda Skulskiego.

19.05.2009 – wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
UE; posiadanie i prowadzenie apteki może być 
zastrzeżone wyłącznie dla farmaceutów.

19.03.2010 – Warszawa, Belweder. Wystąpienie 
Prezesa NRA w debacie „Dwa lata po Białym 
Szczycie”.

1.06.2010 – wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
UE. Trybunał uznał, że przesłanki dotyczące 
gęstości zaludnienia i minimalnej odległości 
między aptekami mogą być usprawiedliwione.

12.05.2011 – Sejm uchwalił ustawę o refunda-
cji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych.
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W związku z zamierzonym wpro-
wadzeniem rozporządzenia w sprawie 
ciągłego szkolenia aptekarzy, Naczelna 
Rada Aptekarska otrzymywała kolej-
ne projekty tego aktu prawnego. Pro-
jekty przynosiły na tyle bulwersujące 
środowisko aptekarskie treści (formy 
szkolenia, dobór tematów, odpłatność 
za kursy, brak możliwości szkolenia 
bez odrywania aptekarza od pracy 
w aptece), że kilkukrotnie występo-
wano z pismami uzasadniającymi ich 
zmianę. Takim, może kontrowersyj-
nym uzasadnieniem było chociażby 
wskazanie, że szkolenie ma zaspoka-
jać potrzeby ambicjonalne i fi nanso-
we szkolących jednostek (medyczne 
uczelnie wyższe), a nie służyć farma-
ceutom pracującym w aptekach i hur-
towniach farmaceutycznych. Przedsta-
wione propozycje, w ocenie NRA, były 
formą obowiązkowego podatku po-
noszonego na rzecz uczelni wyższych, 
a nie podnoszeniem kwalifi kacji apte-
karzy. Na spotkaniu w Departamencie 
Nauki i Szkolenia Ministerstwa Zdro-
wia, prezes NRA mgr Roman Hech-
mann i wiceprezes dr Leokadia Danek 
przedstawili projekt autorski tego roz-
porządzenia z diametralnie zmienioną 
punktacją kursów i posiedzeń nauko-
wo-szkoleniowych. Po wypracowaniu 
konsensusu przez obie strony – Mi-
nisterstwo Zdrowia i Naczelną Izbę 
Aptekarską – rozporządzenie zostało 
wydane w dniu 25 czerwca 2003 roku, 
a weszło w życie 1 stycznia 2004 roku, 
rozpoczynając pięcioletnie okresy 

edukacyjne dla magistrów farmacji 
zatrudnionych w aptekach i hurtow-
niach farmaceutycznych.

Konieczność uzyskiwania zaliczeń 
szkoleń zawodowych jest bardzo dobrą 
płaszczyzną kontaktów z towarzystwa-
mi naukowymi działającymi w obsza-
rze szeroko pojętej ochrony zdrowia, 
przede wszystkim z Polskim Towa-
rzystwem Farmaceutycznym. I tak jak 
tylko jednostki szkolące akredytowane 
przez Ministra Zdrowia mogą prowa-
dzić kursy kończące się zaliczeniem 
testowym, tak inne towarzystwa na-
ukowe w porozumieniu z izbami okrę-
gowymi organizują posiedzenia na-
ukowe. Coraz większą popularnością 
cieszą się formy nauczania prowadzo-
ne drogą internetową, co nie odrywa 
aptekarza od jego miejsca pracy.

Równolegle ze szkoleniem cią-
głym, Naczelna Rada Aptekarska 
przygotowała własne opracowania 
dotyczące opieki farmaceutycznej. 
Pojęcie to przewijało się jak gdyby 
„od zawsze”, jako jedno z najistotniej-
szych zadań NRA w przygotowaniu 
członka zawodu do współpracy z in-
nymi uczestnikami procesu leczenia 
pacjenta. Apteka, jako miejsce najła-
twiej dostępne dla chorego, powin-
na ogniskować wszelkie działania 
w procesie nie tylko kuracji lecz tak-
że szeroko pojętej informacji o środ-
ku leczniczym, skutkach jego stoso-
wania i niekorzystnych rezultatach 
łączenia preparatów. Opieka farma-
ceutyczna jest koncepcją praktyki 
zawodowej aptekarzy, która pozwoli 
wykazać „wartość dodaną” w ochro-
nie zdrowia poprzez przyczynianie 
się do możliwie najwłaściwszej, naj-
skuteczniejszej i najbezpieczniejszej 
farmakoterapii, a przez to także do 
obniżenia kosztów opieki zdrowot-
nej; pozwoli także na pełniejsze wy-
korzystanie szczególnej wiedzy apte-
karza o lekach, włączenie się w wie-
lodyscyplinarne zespoły opieki zdro-
wotnej; przyczynić się także powinna 
do zmiany postrzegania apteki tylko 
jako placówki handlowej.

Podnoszenie wiedzy członków za-
wodu wynika przede wszystkim z za-
pisów ustawy o izbach aptekarskich, 
co podkreślone zostało też w „Dekla-
racji warszawskiej o roli samorządów 
aptekarskich”. W Warszawie, 22 wrze-

śnia 2006 roku, członkowie Grupy 
Farmaceutycznej Unii Europejskiej 
(PGEU), przedstawiciele samorządo-
wych organizacji aptekarskich w Eu-
ropie omówili rolę samorządu apte-
karskiego w zmieniających się syste-
mach opieki zdrowotnej. W dziedzi-
nie opieki farmaceutycznej było to 
stwierdzenie: „główny kierunek zmian 
polega na reorientacji zainteresowa-
nia zawodu z produktu (leku) na oso-
bę (pacjenta). Koncepcja opieki farma-
ceutycznej, jak również inne usługi far-
maceutyczne, jak doradzanie w lecze-
niu łagodniejszych dolegliwości, pro-
gramy promocji zdrowia lub działania 
edukacyjne, wspierające właściwe i ra-
cjonalne stosowanie leków, stają się mi-
sją aptekarzy w całej Europie”.

Konferencje naukowe, jakie or-
ganizował samorząd aptekarski bar-
dzo wyraziście wpisywały się w to 
nowe podejście aptekarza do swej roli 
w społeczeństwie. Pierwsze ze spo-
tkań naukowych odbyło się w Krako-
wie, w dniach 9-12 października 2005 
roku, zorganizowane w porozumie-
niu z zarządem niemieckich izb ap-
tekarskich, zdefi niowane zostało jako 
I Polsko-Niemiecka Farmaceutyczna 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 
o randze tego spotkania świadczyło 
to, że wykład inauguracyjny wygłosił 
prof. Władysław Bartoszewski. Ko-
lejne odbywały się corocznie, w Kra-
kowie, Warszawie i Wrocławiu, gro-
madząc nie tylko aptekarzy polskich 
i niemieckich, lecz także przedstawi-
cieli Litwy, Czech, Wielkiej Brytanii 
czy Ukrainy.

Konferencje te, oceniane wyso-
ko przez Sekretariat PGEU, świadczą 
o tym, że samorząd polskich aptekarzy 
jest równorzędnym i równoprawnym 
partnerem do współtworzenia teraź-
niejszości i przyszłości zawodu apte-
karza z wieloma środowiskami far-
maceutycznymi Zjednoczonej Europy. 
Ta inicjatywa wymiany doświadczeń 
może doskonale sprawdzić się jako 
propagator idei konsolidacji zbio-
rowości aptekarskich i jednocześnie 
„przerzucać mosty” do państw Euro-
py Wschodniej – jak podkreślał prezes 
NRA Andrzej Wróbel.

Innym zagadnieniem ze sfery kształ-
cenia podyplomowego magistrów far-
macji, jest specjalizacja zawodowa. 

Posiedzenie Sejmu RP. Andrzej Wróbel przed-
stawia Wysokiej Izbie obywatelski projekt zmia-
ny ustawy Prawo farmaceutyczne.
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W dniu 25 czerwca 2003 roku weszło 
w życie rozporządzenie Ministra Zdro-
wia w sprawie specjalizacji oraz uzy-
skiwania tytułu specjalisty przez far-
maceutów. Rozporządzenie precyzo-
wało rodzaje uzyskiwanych specjal-
ności i ramowe programy szkolenia, 
wprowadzało też specjalizację jedno-
stopniową kończącą się uzyskaniem 
tytułu „specjalisty”, w zamian dotych-
czasowych stopni specjalizacji. Wiąza-
ło się to ze zmianą koncepcji kształce-
nia farmaceuty w związku z przystąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej. Wy-
stąpił tu jednak pewien problem - jeśli 
w dotychczasowych uregulowaniach 
prawnych kierownik apteki obowią-
zany był posiadać minimum pierwszy 
stopień specjalizacji z zakresu farmacji 
aptecznej, to jurysdykcja Unii nie prze-
widywała dodatkowych warunków ob-
jęcia tej funkcji przez farmaceutę, poza 
wykazaniem się pięcioletnią praktyką 
zawodową. Dotychczasowe duże zain-
teresowanie uzyskiwaniem stopni spe-
cjalizacji, niejako wymuszone w sensie 
pozytywnym warunkiem objęcia sta-
nowiska kierownika, zostało zatrzy-
mane, tym bardziej, że ustawodawca 
nie przewidział żadnych dodatkowych 
gratyfi kacji dla aptekarza oprócz moż-
liwości objęcia opieką kolejnego spe-
cjalizującego się aptekarza.

Dodatkowym problemem do roz-
wiązania, w związku z przystąpieniem 

Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Eu-
ropejskiej, w zakresie pracy aptekarzy 
w zjednoczonej Europie, była kwestia 
wzajemnego uznawania praw wyko-
nywania zawodu. Czym innym bo-
wiem było wzajemne uznawanie dy-
plomu, a czym innym potwierdzenie 
kwalifi kacji zawodowych i doświad-
czenia. W Polsce, w systemie kształ-
cenia wyższego, wprowadzono obo-
wiązkowy, jedenasty semestr studiów 
jako sześciomiesięczny staż w aptece 
ogólnodostępnej. System taki pozwolił 
na równoczesne z dyplomem otrzy-
manie prawa wykonywania zawodu. 
Rolą izb aptekarskich jest czuwanie 
nad właściwym doborem opiekunów 
staży studenckich w aptekach. Taką 
rolę odgrywają również izby aptekar-
skie wobec kolegów, którzy z różnych 
względów zaprzestali pracy w aptece, 
a chcą wrócić do zawodu.

Podnoszące się co jakiś czas „gło-
sy prasowe” o tym, że samorządy za-
wodowe są korporacjami zamknięty-
mi, że broniąc własnych przywilejów 
ograniczają rozwój „wolnej działal-
ności” powinny być i są kontrowa-
ne działaniami i wystąpieniami Na-
czelnej Izby Aptekarskiej. Ale tylko 
skonsolidowane działania licznych 
już w tej chwili członków zawodu 
aptekarskiego, uczestników szero-
ko pojętej obrony interesu pacjenta, 
pozwalają na wywalczenie słusznych 

uwarunkowań prawnych w farmacji. 
Czym jest ten „interes pacjenta”? Ja-
kością produktów leczniczych, pełną 
informacją o leku, doradztwem far-
maceutycznym, bezpieczeństwem far-
makoterapii, innowacyjnością asor-
tymentu środków leczniczych, jest 
także stabilnością i optymalnością cen 
leków i swobodnego dostępu do peł-
nego asortymentu aptecznego. Bez 
tych warunków apteka stanie się je-
dynie placówką podporządkowaną 
wyłącznie przepisom o działalności 
gospodarczej.

Podsumowując ostatnie dwadzie-
ścia lat działalności samorządu apte-
karskiego jako przedstawiciela zawo-
du wobec społeczeństwa jako takiego, 
należy podkreślić, że praca Naczelnej 
Rady Aptekarskiej oparta na osią-
gnięciach okręgowych izb aptekar-
skich przyniosła, wbrew pozornemu 
brakowi spektakularnych sukcesów, 
ogromne zaktywizowanie środowi-
ska aptekarskiego, a także integrację 
przedstawicieli farmacji w różnych 
jej płaszczyznach działalności. Otwo-
rzyła również tę jakże ważną sferę 
ochrony zdrowia, na kontakty z far-
macją europejską.

mgr farm. Lidia Czyż

sekretarz Zespołu Historii Farmacji PTFarm,
członek Naczelnej Rady Aptekarskiej

Zamek Królewski w Warszawie. Uczestnicy uroczystości jubileuszu 10-lecia samorządu aptekarskiego. 
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o izbach aptekarskich. Do samorządu 
aptekarskiego (okręgowej rady aptekar-
skiej) należało już „wydawanie opinii 
w sprawach udzielania lub cofania kon-
cesji na prowadzenie aptek lub hurtow-
ni”, a nie – jak wcześniej – „wyrażanie 
zgody”. I to była wspomniana najważ-
niejsza skaza na tym „złotym wieku”.

Ale generalnie ustawa o środkach 
farmaceutycznych odpowiadała spo-
łeczności aptekarskiej, była zgodna z jej 
interesami, czyniła zadość pragnie-
niom farmaceutów, wprowadzała stan 
błogiego samozadowolenia. Apteka-
rze nie tylko nie uznali jako zapalnego 
i niebezpiecznego postanowienia w art. 
73 pkt 2 ustawy, ale nie dostrzegali 
wielkiej fali liberalizmu i powszech-
nej euforii związanej z rodzącym się 
nowym systemem, gdzie każdy może, 
a nawet powinien, być przedsiębiorcą 
„w ramach wolnej i każdemu na rów-
nych prawach dozwolonej działalności 
gospodarczej”. Nie jest przy tym istot-
ne wykształcenie, przygotowanie itd. 
Zresztą następowała ogromna depre-
cjacja dyplomu i tytułu. Ich posiadacze 
przestali być trendy. Magistrem – przy 
potężnym wysypie różnych szkół – też 
mógł zostać każdy. Jeżeli nie był, wi-
docznie nie chciał, a nie nie mógł.

W tej sytuacji, przy dużej wrzawie 
medialnej podnoszącej krzywdę tych, 
co mieli bez powodu utracić („bo nie 

Wspomnienie 
złotego wieku

Aurea prima sata est 
aetas... recytowali daw-
niej ci, którzy skutecz-
nie wkuwali >Metamor-
fozy< Owi diusza. A więc:

Ten kojarzy się już tylko z nę-
dzą i złem, wiek zbrodni, chytrości, 
zdrady i przemocy. Złoty wiek defi -
nitywnie minął. Niektórzy mogą są-
dzić, że dla aptekarzy czwarty wiek 
zacznie się dnia 1 stycznia 2012 r. 
Zobaczymy. A mityczny wiek Astrei 
(„apteka dla farmaceuty”) trwał bar-
dzo krótko: 10 miesięcy. Czy biblijny 
raj dłużej? Nadto ten złoty wiek nie 
był najwyższej próby, zawierał skazy 
i ograniczenia. Ale był. Dlatego wart 
przypomnienia.

Ustawa o środkach farmaceutycz-
nych weszła w życie w dniu 20 lute-
go 1992 r. W art. 33 ust. 2 stanowiła, 
że „koncesję na prowadzenie apte-
ki ogólnodostępnej może otrzymać 
wyłącznie farmaceuta” choć w ust. 3 

wprowadzała wyjątek, że „w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach kon-
cesja (-) może być udzielona innemu 
podmiotowi”. Zawierała też w art. 73 
pkt 2 zapis, że koncesje na prowadze-

nie aptek wydane przed dniem wej-
ścia w życie ustawy zachowują swoją 
ważność do dnia 31 grudnia 1992 r. 
Chodziło tu o koncesje dla niefarma-
ceutów udzielone na podstawie rewo-
lucyjnej wtedy ustawy z dnia 23 grud-
nia 1988 r. o działalności gospodarczej 
(art. 46), co było krytykowane przez 
środowisko aptekarskie. Intencja do-
bra, zapis artykuł 73 pkt. 2 fatalny. I to 
postanowienie ustawy o środkach far-
maceutycznych stało się kością nie-
zgody i pierwszym powodem zaskar-
żenia wymienionych przepisów do 
Trybunału Konstytucyjnego (TK).

Ustawa o środkach farmaceutycz-
nych proklamując zasadę „apteka dla 
farmaceuty” zawierała też zmianę art. 
7 ust. 2 pkt 7 i art. 29 pkt 5 ustawy 

„Złoty był pierwszy wiek (-)
Była wieczna wiosna (-),
płynęły strugi mleka i słodkiego nektaru,
a złoty miód ciekł z zieleniejącego dębu (-)
Ostatni jest czwarty wiek z twardego żelaza
(de duro est ultima ferro)”.
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a słuszna zasada: apteka tylko dla 
farmaceuty „sprawia, że ewentualna 
sprzeczność między osobistym inte-
resem ekonomicznym i zawodowym 
ogniskuje się w działaniu jednej osoby, 
jaką jest właściciel apteki.”

W orzeczeniu z dnia 20 sierpnia 
1992 r. Trybunał Konstytucyjny stwier-
dził, że art. 73 pkt 2 oraz art. 33 ust. 2 
ustawy o środkach farmaceutycznych 
są niezgodne z art. 1, art. 7 i art. 3 ust. 1 
oraz z art. 6 i art. 3 ust. 1 Konstytucji RP.

 W uzasadnieniu orzeczenia TK:
1) potwierdził słuszność zasad 

przyjętych przez ustawę o działalno-
ści gospodarczej, w tym też zasady na-
czelnej, iż „podejmowanie działalności 
gospodarczej jest wolne i dozwolone 
każdemu na równych prawach, z za-
chowaniem warunków przewidzia-
nych przepisami prawa”;

2) uznał, że zaskarżone przepisy art. 
33 ust. 2 i ust. 73 pkt 2 godzą w kluczo-
we zasady konstytucyjne, w tym zasadę 
wolności w sferze podejmowania dzia-
łalności gospodarczej;

3) stwierdził, że przepis art. 73 pkt 2 
unieważniał wszystkie koncesje na pro-
wadzenie aptek (a więc nie tylko 604 
wydane dla niefarmaceutów, ale tak-
że 4.135 dla farmaceutów), co gwałci 
zasadę stabilności decyzji administra-
cyjnych i zasadę ochrony praw słusz-
nie nabytych i narusza zasadę państwa 
prawnego;

4) wyraził pogląd, że przepis art. 33 
ust. 2 wynika z pomieszania czynności 
fachowych w aptece i jej kierowania, 
do czego są upoważnione osoby wyko-
nujące zawód aptekarza (art. 3 ustawy 
o izbach aptekarskich i art. 40 ustawy 
o środkach farmaceutycznych), czego 
koncesja nie obejmuje, z działalnością 
gospodarczą prowadzoną w formie 
apteki, do czego uprawnia koncesja. 
Zaś art. 33 ust. 2 odwołuje się do po-
jęcia „farmaceuty”, którego ustawa nie 
defi niuje, ale dotyczy ono z pewno-
ścią osoby fi zycznej. Przeto ani osoba 
prawna ani jednostka organizacyjna 

nie narusza przepisów Konstytucji, ale 
podzielił pogląd Rzecznika, że prze-
pis art. 73 pkt 2 narusza wskazane we 
wniosku zasady.

Naczelna Rada Aptekarska nie była 
uczestnikiem postępowania. Jednak, 
podobnie jak Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne, została przez Try-
bunał poproszona o zajęcie stanowi-
ska. NRA zwróciła uwagę na niedaw-
no zakończony proces tworzenia or-
ganów samorządu aptekarskiego, co 
uniemożliwiło jej przeprowadzenie 
merytorycznej oceny wpływu „osobi-
stych kwalifi kacji zawodowych osób 
prowadzących apteki (-) na prawidło-
wość działalności aptek”. Stwierdzała 
jednakże, iż „według oceny działaczy 
samorządu aptekarskiego, opartej na 
kontaktach z członkami izb aptekar-
skich, nie można wnioskować, że po-
stępowanie nieetyczne związane jest 
z rodzajem wykształcenia”, ale „w tro-
sce o przestrzeganie zasad deontolo-
gii zawodowej”, w interesie pacjenta 
„opowiada się za utrzymaniem za-
sady, iż koncesje na prowadzenie ap-
tek powinni otrzymać wyłącznie far-
maceuci”. NRA uznała jednakże po-
trzebę zmiany art. 33 ust 2 i zapropo-
nowała taki zapis: „2. Koncesję może 
otrzymać wyłącznie farmaceuta, któ-
ry zamierza aptekę ogólnodostęp-
ną prowadzić w imieniu własnym, 
względnie z tytułu udziału w spół-
ce lub spółdzielni”, z równoczesnym 
skreśleniem przepisu art. 33 ust. 3. Je-
śli chodzi o zaskarżony przez Rzecz-
nika przepis art. 73 pkt 2 NRA uzna-
ła potrzebę jego zmiany tak, aby „do-
tychczasowym posiadaczom koncesji 
nie można odmówić wydania konce-
sji, jeżeli spełniają warunki przewi-
dziane w art. 33 ust. 2, a gdy nie są 
farmaceutami – mogą prowadzić na-
dal aptekę w formie spółki lub spół-
dzielni z udziałem farmaceuty.”

Zarząd Główny PTF wyraził po-
gląd, że zaskarżenie Rzecznika jest bez-
zasadne, zmiany przepisów również, 

są magistrami farmacji”) koncesje 
na prowadzenie aptek, które uzyskali 
zgodnie z ustawą o działalności go-
spodarczej – do Trybunału Konstytu-
cyjnego postanowił wystąpić Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Jest charaktery-
styczne, że przede wszystkim zaskarżył 
on wspomniany art. 73 pkt 2 ustawy 
o środkach farmaceutycznych zarzu-
cając jego niezgodność z konstytu-
cyjnymi zasadami: demokratycznego 
państwa prawa, praworządności i cał-
kowitej ochrony własności osobistej 
(nie cytuję tu artykułów ówczesnej 
Konstytucji). Rzecznik zarzucił też, że 
art. 33 ust. 2 ustawy (koncesja dla far-
maceuty) kłóci się z zasadą swobody 
działalności gospodarczej. Zaskarżo-
ne przepisy według niego naruszają 
zasadę ochrony praw słusznie naby-
tych oraz zasadę zaufania obywateli 
do Państwa.

Rzecznik we wniosku zawarł też 
uwagę ogólną. Jego zdaniem „poszcze-
gólne samorządy zawodowe mogą dą-
żyć do zagwarantowania sobie wyłącz-
ności nie tylko w wykonywaniu za-
wodu wymagającego określonej wie-
dzy specjalnej, lecz i do wyłączności 
w uzyskaniu koncesji upoważniają-
cej do organizowania i prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej, 
a więc wyłączności w uzyskiwaniu 
prawa własności określonych przed-
siębiorstw czy zakładów”. Taką ten-
dencję uznał on za naganną, narusza-
jącą zasady konstytucyjne i prezento-
wał ją jako argument wspierający jego 
zaskarżenie przepisów ustawy o środ-
kach farmaceutycznych.

W postępowaniu przed Trybuna-
łem uczestniczyli Sejm RP i Prokura-
tor Generalny. Przedstawiciel Sejmu 
„podał w szczególności, że w trakcie 
dyskusji nad projektem ustawy w Sej-
mie przytoczono jeden niesprawdzo-
ny sygnał o nieprawidłowym postępo-
waniu właściciela apteki nie będącego 
farmaceutą. W konsekwencji przy-
jęto rozwiązanie gwarantujące pro-
wadzenie aptek przez fachowców, tj. 
farmaceutów” (cytuję za uzasadnie-
niem wyroku TK). Mimo istniejących 
drobnych usterek ustawy – jego zda-
niem – „nie ma podstaw do przyjęcia, 
iż narusza ona zasady konstytucyjne”.

Prokurator Generalny w swoim sta-
nowisku uznał, że art. 33 ust. 2 ustawy 

„Poszczególne samorządy zawodowe mogą dążyć do zagwarantowania 
sobie wyłączności nie tylko w wykonywaniu zawodu wymagającego 

określonej wiedzy specjalnej, lecz i do wyłączności w uzyskaniu 
koncesji upoważniającej do organizowania i prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej, a więc wyłączności w uzyskiwaniu prawa 

własności określonych przedsiębiorstw czy zakładów”.
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apteki dla farmaceuty. Przytoczyłem 
tam argumentację ETS i propozycje 
możliwych działań naszego samorzą-
du. Jeśli działania te zostaną podjęte 
i będą nader aktywne, czy przyniosą 
oczekiwane owoce? W Polsce partyj-
nej, lansowanych dogmatach rozpasa-
nego liberalizmu, bezwzględnej grze 
interesów? Na te pytania brak dzisiaj 
odpowiedzi.

Edward Jędrzejewski

adwokat,
 doktor nauk prawnych,

Koordynator Biura Prawnego NIA

Wymienione w szkicu akty normatywne:

1) wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 20 sierpnia 1992 r. – sygn. akt K. 4/92, 
w: „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjne-
go”, 1992/2/22.

2) Konstytucja RP – utrzymane w mocy przepi-
sy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
22 lipca 1952 r.:

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest demokra-
tycznym państwem prawnym, urzeczywist-
niającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 3.

2. Wszystkie organy władzy i administracji pań-
stwowej działają na podstawie przepisów prawa.

Art. 6. Rzeczpospolita Polska gwarantuje swo-
bodę działalności gospodarczej bez względu 
na formę własności; ograniczenie tej swobody 
może nastąpić jedynie w ustawie.

Art. 7. Rzeczpospolita Polska chroni własność 
i prawo dziedziczenia oraz poręcza całkowitą 
ochronę własności osobistej. Wywłaszczenie 
jest dopuszczalne wyłącznie na cele publiczne 
i za słusznym odszkodowaniem.

3) ustawa o działalności gospodarczej – usta-
wa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności go-
spodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324).

4) ustawa o izbach aptekarskich – ustawa 
z dnia 19 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 79).

5) ustawa o środkach farmaceutycznych – usta-
wa z dnia 10 października 1991 r. o środkach 
farmaceutycznych, materiałach medycznych, 
aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceu-
tycznym (Dz.U. Nr 105, poz. 452):

Art. 33. 2. Koncesję na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej może otrzymać wyłącznie 
farmaceuta, z zastrzeżeniem przepisu art. 3.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
koncesja na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej może być udzielona innemu podmio-
towi niż wymieniony w ust. 2.

Art. 73. Wydane przed dniem wejścia w życie 
ustawy:

2) koncesje na prowadzenie aptek zachowują 
swoją ważność do dnia 31 grudnia 1992 r.

aby prawo udzielenia koncesji na pro-
wadzenie apteki lub hurtowni należało 
do okręgowej izby aptekarskiej.

Wysiłki samorządu aptekarskiego 
nie przyniosły efektu. Uwidoczniło się 
coraz silniejsze lobby gospodarcze, co-
raz bardziej partyjny charakter parla-
mentu, w którym liczy się dyscyplina 
będąca owocem kalkulacji interesów, 
a nie racja, słuszność czy nawet prze-
konanie i subiektywny osąd pojedyn-
czego posła. Naczelnej Radzie udało 
się przekonać do niektórych swych 
propozycji 34 posłów (niektórzy b. 
znani, istnieje ich wykaz), zatem nawet 
mniej niż 10% składu Sejmu.

Podjęta w dniu 29 grudnia 1992 r. 
ustawa o zmianie ustawy o środkach 
farmaceutycznych skreślała w art. 33 

ustępy 2 i 3, a w art. 73 pkt 2 wyrazy 
„do dnia 31 grudnia 1992 r.”. Ustawa 
wchodziła w życie od dnia 1 stycz-
nia 1993 r., choć została opublikowa-
na dopiero w nr 16 Dziennika Ustaw 
z 1993 r. Tak zakończył się „złoty wiek” 
dla farmaceuty, czy też sen o nim.

W „Aptekarzu Polskim”, nr 33/11 
z maja 2009 r. pisałem o ważnych 
dwóch wyrokach Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości (ETS) z dnia 
19 maja 2009 r. Wyroki stanowią celny 
przyczynek do właściwego rozumie-
nia swobody prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w prawie i praktyce 
Wspólnoty Europejskiej, weryfi kują 
stanowisko Komisji w tej sprawie. Pro-
klamują one zasadę: w imię nadrzędno-
ści interesu ogólnego uzasadniającego 
konieczne ograniczenia swobód celo-
we i słuszne jest wprowadzenie (czy 
przywrócenie) wyłączności własności 

nie mająca osobowości prawnej, kon-
cesji byłyby pozbawione.

TK zauważył także, że nie podmiot 
własności apteki wpływa na możliwe 
niebezpieczeństwa dla pacjentów i na 
stopień ochrony ich dóbr, ale czyn-
ności faktyczne w aptece, które są do-
meną aptekarzy. Nadto Trybunał doko-
nał rozróżnienia między farmaceutami 
(pojęcie szersze), a aptekarzami (poję-
cie węższe). Tylko ci ostatni mogą być 
członkami samorządu aptekarskiego 
i podlegać kontroli jego organów.

Ponieważ w ówczesnym stanie praw-
nym orzeczenia Trybunału podlega-
ły rozpatrzeniu przez Sejm kluczową 
sprawą było jego stanowisko i podjęta 
przezeń ustawa. Okrzepły juz samo-
rząd aptekarski okazał wielką aktyw-
ność w batalii poprzedzającej uchwale-
nie ustawy. Na szczególne podkreślenie 
zasługują tu niezapomniane wysiłki 
i starania pani mgr Edwardy Kędzier-
skiej – prezesa NRA. Cennych argu-
mentów dostarczył dr Jerzy Łazowski 
przedstawiając materiał grupy robo-
czej WHO o roli i zadaniach farmaceu-
ty w aptece otwartej i szpitalnej (Ma-
dryt listopad – grudzień 1988), a także 
posłanka X kadencji Maria Sielicka – 
Gracka, w swoim korzystnym dla apte-
karzy stanowisku, które prezentowała 
w sejmowej komisji zdrowia. Organi-
zowane były konferencje prasowe, spo-
tkania z wpływowymi osobami, któ-
re mogły stanowisko NRA wesprzeć. 
W dniu 7 października 1992 r. zorgani-
zowane zostało np. spotkanie z przed-
stawicielami klubów parlamentarnych. 
Uczestnicy otrzymali pliki prezento-
wanych przez środowisko stanowisk 
i opinii specjalistów oraz wybór zgła-
szanych argumentów (proszę wyba-
czyć tu moment osobisty: zostałem 
zaproszony na to spotkanie, pamiętam 
jego merytoryczny i spokojny charak-
ter, znakomite wystąpienie pani Pre-
zes, świetny, wyważony głos posła prof. 
Ryszarda J. Żochowskiego, późniejsze-
go ministra, nawołujący do dogłębnej 
analizy i przekonywującej argumenta-
cji, było to pierwsze moje uczestnictwo 
w pracach NRA). Akcja objęła także 
okręgowe izby aptekarskie, próbowano 
przekonywać miejscowych parlamen-
tarzystów. Niektóre jednak propozycje 
świadczyły o braku rozeznania w ota-
czającej rzeczywistości: np. wniosek, 

Addendum: Jest czas obchodów 
dwudziestolecia odrodzonego 

samorządu aptekarskiego. Stąd 
też przypomnienie wyroku TK 
z 20 sierpnia 1992 r. wpisują-
cego się w historię polskiego 
aptekarstwa. Przy obchodach 
nie tyle ważne są ceremonie 

i uroczystości, ale obiektywne 
przypomnienie blasków i cieni. 

To służy przyszłości.
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opiekę zdrowotną w niektórych kra-
jach apteki stały się „łatwym celem” 
szukania oszczędności. Najczęściej 
są to zmiany polegające na obniżaniu 
marży aptecznej, którym często towa-
rzyszy likwidacja kilkuprocentowego 
rabatu otrzymywanego przez apteki od 
hurtowni. Przyczyną utraty tego rabatu 
jest reakcja hurtowni na obniżenie po-
ziomu marży hurtowej.

Niestety, w naszym kraju Minister-
stwo Zdrowia wybrało właśnie taką 
formę szukania oszczędności w bu-
dżecie ochrony zdrowia, co już za kilka 
miesięcy będzie miało bardzo poważne 
konsekwencje ekonomiczne dla tysięcy 
polskich aptekarzy – zarówno właści-
cieli aptek, jak i zatrudnionych w apte-
kach magistrów farmacji. Wprowadzo-
ny w uchwalonej ustawie refundacyjnej 
system naliczania marży aptecznej tyl-
ko do limitu refundacji powoduje, że 
w większości przypadków marża ap-
teczna będzie naliczana tylko od czę-
ści ceny hurtowej leku, a w wielu przy-
padkach tylko od bardzo niewielkiej jej 
części. Jest to wyjątkowo niebezpiecz-
ny eksperyment, ponieważ taki system 
nie został dotychczas wprowadzony 
w żadnym kraju w Europie!

Kiedy analogiczne zmiany wprowa-
dzone zostały w Niemczech w styczniu 
2011 r. niemiecki samorząd aptekar-
ski kontynuował bardzo intensywną 
kampanię medialną przeciwko nowym 
zapisom, które na plakatach określane 
były mianem gospodarki rabunkowej 

europejska organizacja farmaceutów 
- Grupa Farmaceutyczna Unii Euro-
pejskiej (PGEU) – której członkami 
są samorządy aptekarskie praktycznie 
wszystkich krajów w Europie. Naczel-
na Izba Aptekarska jest bardzo aktyw-
nym członkiem tej organizacji, poprzez 
uczestnictwo w pracach grup robo-
czych oraz przedstawianie stanowi-
ska naszego samorządu w kluczowych 
kwestiach, również w trakcie Walnych 
Zgromadzeń PGEU.

Wymiana informacji i doświad-
czeń osiągnęła niespotykany wcze-
śniej poziom.

Ogromne znaczenie mają zarówno 
gruntowne analizy przesyłanych opra-
cowań i dokumentów, jak również 
uczestnictwo w najważniejszych kon-
ferencjach poświęconych funkcjono-
waniu rynku aptecznego i bezpośred-
nia wymiana poglądów z członkami 
samorządów aptekarskich z różnych 
krajów w trakcie wielogodzinnych 
nieraz debat i dyskusji.

Bardzo charakterystyczny w ostat-
nich latach jest wyjątkowo silny nacisk 
polityków oraz funduszy ochrony zdro-
wia na przedstawianie ekonomicznego 
aspektu funkcjonowania rynku farma-
ceutycznego. Koszty funkcjonowania 
systemów ochrony zdrowia w Europie 
bardzo szybko rosną i nawet w najbar-
dziej rozwiniętych krajach UE pojawia-
ją się poważne problemy z ich udźwi-
gnięciem. Bardzo niepokojący jest fakt, 
że dla rządów i funduszy fi nansujących 

Obchody XX-lecia nasze-
go samorządu przypa-
dają w wyjątkowo trud-
nym i burzliwym okre-
sie nie tylko dla pol-

skich aptekarzy, ale również w przeło-
mowym okresie dla farmacji europej-
skiej. Najbliższa dekada będzie stano-
wiła ogromne wyzwanie dla środowi-
ska aptekarskiego – po latach względ-
nej stabilności i bezpieczeństwa eko-
nomicznego europejskich aptek nade-
szły bardzo burzliwe czasy, wymagają-
ce dostosowania ich funkcjonowania 
do nowych wyzwań i zmieniających 
się potrzeb społeczeństw.

Wyjątkowe znaczenie dla przy-
szłości naszych aptek i naszego za-
wodu będą miały konsekwentne 
i skuteczne działania samorządów 
aptekarskich w poszczególnych kra-
jach. Doświadczenia ostatnich lat 
pokazały wyraźnie, że w dzisiejszym 
świecie tempo zachodzących zmian 
jest znacznie większe, niż w wieku 
ubiegłym i bez śmiałej i komplekso-
wej wizji aptekarstwa - zakreślonej 
przez samych aptekarzy - przyszłość 
naszego zawodu stoi pod dużym zna-
kiem zapytania. Mamy wystarczająco 
dużo dowodów na to, że nikt nie da 
nam poczucia stabilności w prezencie.

Szczególnie pozytywny jest fakt, że 
w tych trudnych czasach współpra-
ca europejskich samorządów apte-
karskich bardzo się zacieśniła. Klu-
czową rolę w tym zakresie odgrywa 

Trudne wyzwania 
i nowe możliwości 
europejskich aptekarzy
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Walne Zgromadzenie PGEU w czerwcu 2011 roku w Berlinie.

Konferencja samorządów aptekarskich z Czech, Słowacji i Polski 
w marcu 2010 r. w Ostrawie.

skiego samorządu aptekarskiego, na-
tychmiast po pojawieniu się sprzyja-
jących warunków politycznych, wpro-
wadzone zostały ograniczenia posia-
dania co najmniej 51% udziałów wła-
sności aptek przez aptekarzy oraz kry-
teria geografi czne i demografi czne przy 
otwieraniu nowych aptek. Dzisiaj zmia-
ny przeprowadzone na Węgrzech są 
wzorem dla wielu krajów europejskich. 
Dla nas są one szczególnie istotne, po-
nieważ dotyczą kraju z naszego obszaru 
geopolitycznego.

Jednak wyliczenia ekonomiczne i wy-
siłki samorządów aptekarskich zmierza-
jące do skłonienia rządów do skorygo-
wania błędnych decyzji stanowią tylko 
część obszaru ich działania. Kluczowe 
znaczenie mają przedstawiane nowe 
śmiałe koncepcje, wynikające z ko-
nieczności dostosowania funkcjono-
wania aptek do nowych wyzwań i po-
trzeb pacjentów. Konkluzją licznych 
debat i dyskusji prowadzonych w ostat-
nim czasie jest stwierdzenie, że apteka-
rze powinni w jeszcze większym stop-
niu mieć możliwość wykorzystania 
swojej ogromnej wiedzy i potencjału. 
Przy czym, o ile w ciągu kilku ostat-
nich lat przedstawiane były kierunki 
rozwoju zmierzające do rozszerzania 
zakresu usług farmaceutycznych pro-
wadzonych w aptekach, to w roku 2011 
pojawiły się wyjątkowo interesujące 
nowe koncepcje, których założeniem 
jest przede wszystkim rozwój współ-
pracy pracowników fachowych służ-
by ochrony zdrowia – lekarzy, apteka-
rzy, pielęgniarek i nawet dietetyków. Są 
one również wynikiem nowych moż-
liwości, które pojawiły się wraz z bar-
dzo szybkim rozwojem technologii 
informatycznych.

Dlatego nowe możliwości współpra-
cy pracowników fachowych systemu 

stawienia wyjątkowej 
roli aptek i aptekarzy 
w systemie ochrony 
zdrowia oraz ogrom-
nego ich potencjału, 
który powinien zo-
stać lepiej wykorzy-
stany w przy  szłości. 

Dlatego w ostatnim 
czasie izby aptekarskie 
np. w Portugalii, Fin-
landii, Niemczech, czy 
we Włoszech współ-
pracowały z renomo-

wanymi fi rmami analizującymi rynek 
farmaceutyczny w celu opracowania 
niezależnych raportów zawierających 
ekonomiczną ocenę czynności facho-
wych wykonywanych przez aptekarzy.

Wyniki tych badań były następnie 
publikowane w prasie fachowej oraz 
przekazywane mediom i politykom. 
Najważniejsze elementy tych analiz 
przedstawiane były też wielokrotnie 
w raportach Departamentu Spraw Za-
granicznych NRA. Publikowane dane 
wskazują jednoznacznie, że szczegól-
nie rządy oraz fundusze ochrony zdro-
wia powinni być zainteresowani tym, 
aby apteki coraz bardziej kompleksowo 
włączały się w funkcjonowanie systemu 
ochrony zdrowia. Osiągane dzięki temu 
oszczędności mogą wynosić nawet set-
ki milionów Euro rocznie, przy jed-
noczesnym zwiększeniu skuteczności 
i bezpieczeństwa farmakoterapii. Jest 
to jednak możliwe wówczas, kiedy obo-
wiązują właściwe uregulowania prawne, 
zapewniające również stabilność eko-
nomiczną aptek.

Oczywiście, błędne decyzje polity-
ków, którzy zbyt często uznają argumen-
ty doradców nie potrafi ących spojrzeć 
kompleksowo na funkcjonowanie co-
raz bar dziej złożonych sys temów ochro-
ny zdro  wia, zda  rzają 
się w różnych krajach. 
Jednak dowodem na 
to, że rząd może się 
wycofać z wcześniej-
szych błędnych de-
cyzji są zmiany, które 
obowiązują od pierw-
szego stycznia 2011 r. 
na Węgrzech. Dzię-
ki ogromnej determi-
nacji i konsekwencji 
w działaniu węgier-

w stosunku do aptek. Przedstawiane 
były też szczegółowe obliczenia wy-
konywane przez renomowane fi rmy 
zajmujące się analizą rynku farmaceu-
tycznego i rentowności aptek. Ta prze-
myślana i konsekwentna kampania 
przyniosła oczekiwane przez apte-
karzy efekty, ponieważ wielu polity-
ków wyraziło publicznie gotowość do 
weryfi kacji swoich poglądów. Jest to 
szczególnie istotne, ponieważ - zgodnie 
z założeniami niemieckiego Minister-
stwa Zdrowia - korekta wprowadzo-
nych przepisów miała być pierwotnie 
rozważana dopiero w roku 2013. Idąc 
za przykładem aptekarzy niemieckich 
również nasz samorząd aptekarski 
powinien w dalszym ciągu dążyć do 
nowelizacji uchwalonej już ustawy re-
fundacyjnej w zakresie systemu nali-
czania marż aptecznych, przedstawia-
jąc wnikliwe analizy izby aptekarskiej 
i precyzyjne wyliczenia niezależnych 
ekspertów rynku farmaceutycznego, 
które trudno podważyć.

Oczywiście, wysuwanie przez po-
lityków i ekspertów w wielu krajach 
europejskich na pierwszy plan eko-
nomicznego aspektu funkcjonowania 
aptek i wręcz wywieranie silnej pre-
sji ekonomicznej na aptekarzy jest 
w okresie nieuniknionych poważnych 
zmian demografi cznych swoistym pa-
radoksem. Szczególnie, że dobrze funk-
cjonujące apteki mogą się przyczynić 
do ogromnych oszczędności w syste-
mach ochrony zdrowia, przy równocze-
snym zwiększeniu poziomu opieki nad 
stale rosnącą liczbą pacjentów, stosują-
cych coraz więcej różnych leków.

Jednak samorządy aptekarskie 
w coraz większej liczbie krajów wy-
korzystują to ukierunkowanie na 
problemy ekonomiczne w celu przed-
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wianiu stanowiska aptekarzy na fo-
rum europejskim.

W dniu 31.12.2010 r. opublikowa-
na została w Dzienniku Ustaw UE dy-
rektywa unijna dotycząca zgłaszania 
działań niepożądanych i interakcji le-
ków (Pharmacovigilance Directive). 
Jej zapisy muszą zostać zaimplemen-
towane do przepisów prawa w po-
szczególnych krajach do lipca 2012 r. 
W najbliższych miesiącach zostanie 
też opublikowana dyrektywa doty-
cząca ogólnoeuropejskiego systemu 
zapobiegającego wprowadzania do 
legalnego obrotu leków podrobio-
nych lub sfałszowanych (Anticoun-
terfeiting Directive).

Departament Spraw Zagranicznych 
NRA przygotowuje odpowiednie ra-
porty i analizy, zawierające również 
tłumaczenia najważniejszych fragmen-
tów kluczowych aktów prawnych. Ży-
wię głębokie przekonanie, że zdobyta 
wiedza i doświadczenie w tym zakre-
sie pozwoli na budowanie skutecznej 
strategii działania naszego samorzą-
du w czekającej nas batalii o stabilną 
pozycję aptekarstwa polskiego i wyso-
ką pozycję zawodową farmaceutów.

mgr farm. Piotr Bohater
Koordynator Departamentu 
Spraw Zagranicznych NRA

aby decyzje były podejmowane w ra-
mach określonych kompetencji. Waż-
nym zagadnieniem jest też refundacja 
czynności wykonywanych zarówno 
przez lekarzy, jak i przez aptekarzy.

Prace w wyżej wymienionym za-
kresie prowadzone są też w Niem-
czech, gdzie do roku 2014 zostanie 
stopniowo wprowadzony również 
system przepisywania przez leka-
rzy recept polegający na wpisywaniu 
nazw międzynarodowych leków. Nie-
miecka Izba Aptekarska współpracu-
je w tym zakresie z Zrzeszeniem Kas 
Chorych, a efekty tej współpracy zo-
stały zaprezentowane wiosną b.r. me-
diom i przedstawicielom Minister-
stwa Zdrowia na konferencji praso-
wej. Wypracowanie nowego systemu 
współpracy lekarzy i aptekarzy ma 
zapewnić lepszą opiekę nad pacjen-
tami, uwzględniającą również samo-
leczenie pacjentów. Eksperci ocenia-
ją, że taka współpraca przyniesie też 
duże oszczędności na poziomie 2,1 
mld Euro rocznie. Pod koniec tego 
roku powinny być już gotowe odpo-
wiednie projekty nowelizacji federal-
nych ustaw i rozporządzeń. Prace nad 
wprowadzeniem systemu wypisy-
wania recept z zastosowaniem nazw 
międzynarodowych są już mocno 
zaawansowane na Słowacji i w Cze-
chach. Również nasz samorząd ap-
tekarski powinien wypracować sta-
nowisko w tej kwestii, oczywiście 
z uwzględnieniem doświadczeń in-
nych krajów oraz konsultacji z samo-
rządem lekarskim.

Wyjątkowo intensywna współpra-
ca samorządów aptekarskich na po-
ziomie europejskim wynika oczywi-
ście z ogromnej potrzeby wykorzy-
stywania już zdobytych doświadczeń 
w różnych krajach oraz chęci unika-
nia popełniania błędów. Nie mniej-
sze znaczenie ma też fakt, że w coraz 
większym stopniu prawo europej-
skie będzie wpływać na funkcjono-
wanie aptek w poszczególnych kra-
jach Unii Europejskiej. Konsultacje 
w trakcie opracowywania kolejnych 
projektów dyrektyw unijnych pro-
wadzone są w ramach prac legisla-
cyjnych Grupy Farmaceutycznej Unii 
Europejskiej. Organizacja ta odgrywa 
kluczową rolę w wymianie informa-
cji, koordynacji działań i przedsta-

ochrony zdrowia, które dzięki lep-
szej wymianie informacji i koordyna-
cji działań mogą w znacznym stopniu 
zwiększyć bezpieczeństwo i efektyw-
ność terapii, były tematem przewodnim 
Sympozjum i Walnego Zgromadzenia 
PGEU, które odbyło się w dniach 20-21 
czerwca b.r. w Berlinie. Wyjątkowo inte-
resujące doświadczenia w tym zakresie 
prezentowali przedstawiciele samorzą-
dów aptekarskich z Holandii, Francji, 
Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Współpraca ta będzie dotyczyć głów-
nie podstawowej opieki zdrowotnej, 
ponieważ fi nansowanie funkcjonowa-
nia tej opieki pochłania zdecydowa-
ną większość budżetu ochrony zdro-
wia w większości krajów europejskich. 
W Wielkiej Brytanii stanowi to np. 
95% wydatków National Health Servi-
ce (odpowiednik naszego Narodowego 
Funduszu Zdrowia). Jednym z głów-
nych założeń tej współpracy między le-
karzami i aptekarzami jest możliwość 
dostępu aptekarzy do części diagnoz, 
wyników laboratoryjnych i historii 
choroby, które zapisywane są w od-
powiedniej kartotece informatycz-
nej bazy danych pacjentów. Dostęp do 
tych danych będą mieli aptekarze, któ-
rzy ukończą odpowiednie kursy w za-
kresie szkolenia podyplomowego. Tego 
typu szkolenie ustawiczne w Wielkiej 
Brytanii obejmuje 6 modułów szkoleń 
prowadzonych w ciągu 6 miesięcy, za-
wierających zarówno zajęcia teoretycz-
ne jak i szkolenia praktyczne wspól-
nie z lekarzami. Aptekarze, którzy po 
zakończeniu kursów otrzymają odpo-
wiedni certyfi kat, będą mieli też możli-
wość wypisywania recept – przy speł-
nieniu odpowiednich warunków.

W Wielkiej Brytanii oraz w Holan-
dii prowadzone są już programy pilo-
tażowe w tym zakresie i publikowane 
są szczegółowe analizy z ich realizacji. 
Również w innych krajach europej-
skich samorządy aptekarskie współ-
pracują z funduszami ochrony zdrowia 
w celu wypracowania odpowiedniego 
modelu współpracy lekarzy i apteka-
rzy. Bardzo duże znaczenie ma też wy-
jątkowo pozytywna ocena pacjentów 
uczestniczących w tych programach 
pilotażowych. Ich głos ma dużą siłę od-
działywania na media i polityków.

Kluczową kwestią w tym zakresie 
są odpowiednie uregulowania prawne, 

Przykładowa recepta wypisana przez upraw-
nionego farmaceutę w Irlandii Północnej.

[Źródło: Raymond Anderson: The Primary Care 
Clinic – The Role of the Pharmacist in the UK]
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wie. Z uwagi na charakter PTFarm-u 
jako towarzystwa naukowego i mając 
na uwadze rolę integrującą samorządu, 
miała to być izba farmaceutyczna.

APTEKARZ POLSKI: STAN WOJENNY 
ODSUNĄŁ REALIZACJĘ TYCH PLANÓW.

dr Stanisław Vogel:
Stan wojenny przekreślił wszelkie 

inicjatywy obywatelskie. W tej sytuacji 
i nasza inicjatywa nie mogła być reali-
zowana. I szczerze mówiąc, nikt z nas 
nie mógł przypuszczać, że dosta niemy 
drugą szansę, my jako Naród, my jako 
farmaceuci. I choć musieliśmy cze-
kać aż 8 lat, to tej drugiej szansy nie 
zaprzepaściliśmy.

Im bliżej 1989 roku w naszym środo-
wisku ożyły nadzieje na reaktywowanie 
samorządu. Rozpoczęły się dyskusje 
nad kształtem przyszłego samorządu 
farmaceutów. Dyskusje te, siłą rzeczy, 
koncentrowały się na niwie Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutycznego, 
które miało zarówno członków, wła-
dze i struktury. Ponadto Towarzystwo 
miało też zespół, którego nie rozwią-
zano i który mógł zbierać propozycje 
i postulaty do już istniejącego projek-
tu. Mając doświadczenie z lat 1980-
1981 przygotowano zaktualizowaną 
wersję wcześniej opracowanej ustawy 
o izbach farmaceutycznych. Mając ak-
ceptację władz PTFarm-u wspomniany 
zespół już w czerwcu 1989 roku pod-
jął rozmowy ze Stronnictwem Demo-
kratycznym, w celu przejęcia nasze-

APTEKARZ POLSKI: COFNIJMY SIĘ 
O 10 LAT WCZEŚNIEJ. WTEDY NA NIWIE 
POLSKIEGO TOWARZYST WA FARMA-
CEUTYCZNEGO ZAWIĄZAŁA SIĘ GRU-
PA INICJATYWNA, KTÓREJ ZAMIA REM 
BYŁO WSKRZESZENIE SAMORZĄDU 
APTEKARSKIEGO.

dr Stanisław Vogel:
Polskie Towarzystwo Farmaceutycz-

ne, które powstało w 1947 roku, a więc 
w okresie, kiedy istniał samorząd za-
wodowy aptekarzy, a który został roz-
wiązany w styczniu 1951 r. w sposób 
niejako naturalny przejęło całą proble-
matykę - zarówno zawodową jak i „ży-
ciową” wszystkich farmaceutów, a więc 
i tych pracujących w aptekach. Do Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
należeli więc też i ci farmaceuci, którzy 
przed 1951 r. tworzyli samorząd apte-
karski i w nim aktywnie uczestniczyli.

Jak jednak pamiętamy, okres 1951 
do 1980 z uwagi na linię programową 
władz PRL-u nie dopuszczał istnienia 
organizacji samorządowych niezależ-
nych od władz. Pozostało więc czekać 
na dogodny moment dziejowy i taki 
przyszedł w 1980 roku, wraz z rejestra-
cją Solidarności. W tej sytuacji w Pol-
skim Towarzystwie Farmaceutycznym 
zaczęła się dyskusja nad reaktywacją 
naszego samorządu zawodowego. Po-
wołano zespół do spraw organizacji 
izb farmaceutycznych, w skład którego 
weszli: dr Henryk Mionskowski - prze-
wodniczący oraz dr Stefan Rostafi ński 
i mgr Zenon Wolniak jako członko-

APTEKARZ POLSKI: 
W KTÓREJ APTECE PRACOWAŁ 
PAN DO 1991 ROKU? 

dr Stanisław Vogel:
Postawione tak pytanie może suge-

rować, że każdy zaangażowany w two-
rzenie samorządu farmaceuta praco-
wał w aptece. Jeżeli wziąć pod uwagę, 
że apteka to miejsce, gdzie pracują fa-
chowcy od problematyki lekowej (zaj-
mujący się lekami) - to mogę powie-
dzieć, że od zawsze zajmowałem się le-
kami. Otóż po ukończeniu studiów na 
Akademii Medycznej w Gdańsku 
(1968 r.) przez 11 lat byłem pracowni-
kiem naukowym w Zakładzie Bakte-
riologii Farmaceutycznej AMG. Zaj-
mowałem się poszukiwaniem no-
wych leków przeciwwirusowych oraz 
kontrolą mikro biologiczną i biolo-
giczną płynów infuzyjnych (też le-
ków) produ kowanych przez apteki 
szpitalne. Także w 1969 roku praco-
wałem dodatkowo w aptekach ogól-
nodostępnych. W 1979 r., po doktora-
cie przeniosłem się do Elbląga, gdzie 
w ówczesnym Wojewódzkim Szpita-
lu Zespolonym, zorganizowałem od 
podstaw Pracownię Kontroli Pły-
nów, którą kierowałem przez 30 lat 
w ramach istniejącej apteki szpital-
nej. Mogę więc zaryzykować stwier-
dzenie, że z aptekarstwem, czego po-
tocznie synonimem jest praca w ap-
tece byłem związany od samego po-
czątku mojej drogi zawodowej jako 
farmaceuta.

Szansy 
nie zaprzepaściliśmy

O genezie samorządu aptekarskiego opowiada 
doktor nauk farmaceutycznych Stanisław Vogel, 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich
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Dr n. farm. Stanisław Vogel.

szych działań było doprowadzenie do 
zwołania w Gdańsku w dniu 16 grud-
nia Krajowego Zjazdu Delegatów Sek-
cji Farmaceutycznej. Przewodniczącą 
została wybrana mgr Teresa Stefańska 
z Warszawy. I jak się później okazało 
część delegatów, szczególnie z Pozna-
nia (określani niekiedy jako Solidar-
ność poznańska), nie powiadomiwszy 
autorów projektu ustawy o izbach far-
maceutycznych, ani władz PTFarm-u
opracowali odrębny projekt ustawy 
samorządowej – ustawy o izbach ap-
tekarskich. O istnieniu tego projek-
tu farmaceuci skupieni wokół pro-
jektu ustawy o izbach farmaceu-
tycznych dowiedzieli się na spotka-
niu zorganizowanym przez PTFarm 
w Warszawie w dniu 12 lutego 
1990 r. Na spotkaniu tym, na któ-
rym byli przedstawi ciele farma-
ceutów z 14 oddziałów PTFarm-u,
poinfor mowano zebranych, że projekt 
”nasz” czyli PTFarmowski miał już 
pierwsze czytanie w Sejmie, a miało to 
miejsce 12  stycznia 1990 r. Po pierw-
szym czytaniu Sejm skierował go do 
dal szych prac legislacyjnych w Ko-
misji Zdrowia, która powołała odpo-
wiednią Podkomisję do prac nad tym 
projektem.

Na tym spotkaniu dyskutowano 
nad poszczególnymi rozwiązaniami 
jakie powinny się znaleźć w ustawie 
samorządowej. Dyskutowano między 
innymi nad rolą sądownictwa zawo-
dowego, czy ma być to sądownictwo 
dyscyplinarne czy tzw. sąd koleżeński, 
czy do izby mają należeć także techni-
cy farmaceutyczni. Były wnioski o po-
wołanie odrębnego Państwowego In-

dowego farmaceutów. Motywacją do 
jego powstania było to, że z uwagi na 
specyfi kę pracy większoś ci farmaceu-
tów - pracy w aptekach, a więc gru-
pach kilkuosobowych, problemy nasze 
nie były praktycznie zauważane przez 
istniejące „państwowe” związki. Ponie-
waż zostały już reaktywowane wolne 
związki zawodowe, w tym ten najsil-
niejszy Solidarność, zaproponowałem 
powstanie Sekcji Farmaceutycznej przy 
Solidarności Służby Zdrowia. Inicjaty-
wa moja spotkała się z aprobatą dele-
gatów, co zaowocowało wyborem mnie 
na wiceprezesa PTFarm-u i powierze-
nia mi zadania zorganizowania takiej 
sekcji. Ponadto, Prezydium PTFarm-u 
powierzyło mi zadanie koordynacji 
prac związanych z powołaniem izb far-
maceutycznych, a także współpracę ze 
związkami zawodowymi służby zdro-
wia. Bezpośrednio po 14 Zjeździe, czy-
li w pierwszej połowie września 1989 r. 
po porozumieniu się z kilkoma kole-
żankami z Gdańska (wśród nich była 
też mgr Janina Mańko), wystosowa-
łem pismo do pani Aliny Pieńkowskiej, 
przewodniczącej Solidarności Służby 
Zdrowia z prośbą o wyrażenie zgody 
na utworzenie Sekcji Farmaceutycz-
nej. W trakcie osobistej rozmowy z pa-
nią Pieńkowską otrzymałem taką zgo-
dę. W tej sytuacji zaczęliśmy tworzenie 
struktury przyszłej Sekcji Farmaceu-
tycznej. Zaczęliśmy od Gdańska.

W tworzenie sekcji już po krótkim 
czasie aktyw nie włączyli się aptekarze 
z całego kraju. Poza Gdańskiem bar-
dzo aktywni okazali się aptekarze z Ko-
szalina, Warszawy, Wrocławia i Pozna-
nia. Efektem bardzo intensywnych na-

go projektu przez posłów Stronnictwa, 
jako ich inicjatywy poselskiej. Wraca-
jąc jeszcze do czasów „pierwszej So-
lidarności”, czyli do 1981 roku należy 
wspomnieć dr Bazylego Leszczyłow-
skiego, który w tamtym okresie skiero-
wał list otwarty do Zarządu Głównego 
PTFarm. List ten nawoływał do two-
rzenia izb farmaceutycznych.

APTEKARZ POLSKI: JAKIE BYŁY 
NASTROJE I OCZEKIWANIA ŚRODO-
WISKA APTEKARSKIEGO POD KO NIEC 
LAT OSIEMDZIESIĄTYCH, KIEDY ZNÓW 
ZAKWITŁA NADZIEJA NA ODRODZENIE 
SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO?

dr Stanisław Vogel:
Nastroje w środowisku zmieniały 

się wraz ze zmianami jakie następo-
wały w kraju. Szczególnie po 1985 r. 
zaczęliśmy mieć coraz większą nadzie-
ję, że być może będzie można wrócić 
do naszych działań z 1981 roku, czyli 
do podjęcia starań w celu reakty wacji 
samorządu zawodowego.

Jak już wspomniałem, dyskusja nad 
kształtem przyszłego samorządu siłą 
rzeczy toczyła się w ramach Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, do 
którego należeli nie tylko farmaceuci 
pracujący poza aptekami ale i tzw. ap-
tekarze, którzy w tamtym okresie sta-
nowili większość członków PTFarm. 
I w tym też okresie, czyli gdzieś do 
września-grudnia 1989 r. praktycznie 
nikt nie kwestionował konieczności i 
celowości powołania samorządu jako 
izby farmaceutycznej. Jeżeli istniały 
takie odmienne poglądy wśród części 
koleżanek i kolegów – jak dalsze prace 
nad ustawą pokazały – to się nie ujaw-
niały, nie były głośno artykułowane.

Niemniej w pewnym momencie 
doszło do wyraźnego podziału wśród 
farmaceutów. Jedni - skupieni wo-
kół PTFarm-u, ale nie tylko, optowa-
li za izbami farmaceutycznymi, inni za 
izbami aptekarskimi.

Projekt ustawy o izbach farmaceu-
tycznych już 10 czerwca 1989 r. zo-
stał przekazany Klubowi Poselskie-
mu Stronnictwa Demokratycznego. 
Na początku września 1989 r. odbywał 
się 14. Naukowy Zjazd PTFarm-u, na 
któ rym zostałem wybrany wicepreze-
sem Towarzystwa. Na tym zjeździe za-
proponowałem podjęcie starań w celu 
utworzenia odrębnego związku zawo-
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nia 1991 r. gdyż taki termin I Krajo-
wego Zjazdu został uchwalony. Aby 
temu wszystkiemu można było po-
dołać trzeba było opracować bardzo 
dobrze funkcjonujący harmonogram 
prac, dobrać wąskie grono wypróbo-
wanych koleżanek do ustawicznej pra-
cy i oczywiście trzeba było zdobyć od-
powiednie fundusze. Dzięki ogromne-
mu wsparciu pani mgr Janiny Mańko 
pełniącej w tym czasie funkcję dyrek-
tora Departamentu Farmacji udało 
nam się dostać dotację z MZiOS (po 
przedstawieniu Ministrowi opraco-
wanego w trybie pilnym preliminarza 
wydatków) w kwocie 1 miliarda zło-
tych (starych złotych), którą to kwo-
tą Komitet dysponował już w połowie 
września 1991 r.

Spośród członków Komitetu wy-
brano Prezydium Komitetu, które li-
czyło 25 osób. Przyjęto następujący 
tryb pracy: opracowaniem wszelkich 
regulaminów i uchwał zajmowałem 
się ja wraz z prawnikiem Komitetu. 
Następnie projekty ich otrzymywali 
członkowie Prezydium, którzy nanosi-
li swoje uwagi i na kolejnych posiedze-
niach poprzez głosowania przyjmo-
wali je. Z kolei członkowie Komitetu 
na posiedzeniach planarnych w gło-
sowaniach potwierdzali ich przyjęcie. 
Tylko taki tryb pracy pozwolił, aby to 
co zdawało się po ludzku niewykonal-
ne, czyli doprowadzenie do zorganizo-
wania I Krajowego Zjazdu 13 grudnia 
1991 roku, a więc praktycznie w cią-
gu 3 i pół miesiąca, stało się faktem. 
W sumie w tym okresie odbyło się 9 
posiedzeń Prezydium i 4 posiedzenia 
plenarne Komitetu.

Większość farmaceutów, którzy byli 
zaangażowani w prace nad powsta-
niem samorządu aptekarskiego została 
wybrana do organów izb okręgowych 
i Naczelnej Izby Aptekarskiej. W moim 
przypadku przez 16 kolejnych lat, czy-
li w okresie od 1991 r. do 2007 r. czyn-
nie uczestniczyłem w pracach na rzecz 
samorządu. W latach 1991-1999 oraz 
2003-2007 pełniłem funkcję Preze-
sa Gdańskiej Okręgowej Rady Ap-
tekarskiej (trzy kadencje) oraz w la-
tach 1999-2003 byłem wiceprezesem 
GORA. Jednocześnie w latach 1991-
2007 byłem członkiem Naczelnej Rady 
Aptekarskiej.
DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.

nad tą ustawą. To były dziesiątki spo-
tkań, zebrań, setki dyskusji, nieraz bar-
dzo trudnych, ostrych sporów. To wie-
le czasu poświęconego na te wszystkie 
spotkania i dyskusje.

APTEKARZ POLSKI: MINISTER 
ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 
POWIERZYŁ PANU MISJĘ KIEROWANIA 
KOMITETEM, KTÓREGO ZADANIEM BYŁA 
REAKTYWACJA IZB APTEKARSKICH. 
FINAŁEM TEGO PROCESU BYŁ 
I KRAJOWY ZJAZD APTEKARSKI.

dr Stanisław Vogel:
Minister Zdrowia, zgodnie z od-

powied nim artykułem ustawy o  izbach 
aptekarskich miał za zadanie powo-
łać Komitet Organizacyjny Izb Apte-
karskich. Przewodniczącego wybrali 
członkowie Komitetu na swym ple-
narnym posiedzeniu. Otóż Minister 
Zdrowia w trybie pilnym - bardzo 
szybko jak na ówczesne standardy, bo 
już 29 lipca wręczył nominacje wy-
branym farmaceutom, kandyda tom 
zgłoszonym przez PTFarm i Sekcję 
Farmaceutyczną Solidarności Służ-
by Zdrowia. Na tych dwóch listach 
znalazło się około 200 kandydatów. 
Minister Zdrowia powołał do komi-
tetu w sumie 181 osób. Nominacje 
w pierwszym terminie, to jest 29 lip-
ca 1991 roku otrzymało 160 osób. Po-
zostali otrzymali 28 sierpnia.

Członkowie Komitetu, którzy no-
minacje otrzymali 29 lipca zdecydo-
wali, że to spotkanie zostanie prze-
kształcone w pierwsze plenarne po-
siedzenie Komitetu (było kworum) 
i można było przystąpić do wyboru 
Przewodniczącego Komitetu. Spośród 
kilku kandydatów delegaci wybra-
li mnie na Przewodniczącego. I z tym 
momentem zaczął się morderczy etap 
prac, prac mających doprowadzić do 
powstania wszystkich struktur samo-
rządu. A trzeba było ustalić liczbę izb 
okręgowych, liczbę delegatur, powo-
łać Okręgowe Komitety Organizacyj-
ne, opracować i uchwalić szereg regu-
laminów, umożliwiających przepro-
wadzenie zebrań rejonowych, zjazdów 
okręgowych, Zjazdu Krajowego, wy-
borów delegatów na zjazdy, wyborów 
członków organów izb okręgowych 
i naczelnych. Słowem przed Komite-
tem stał ogrom pracy. A to wszystko 
miało się zakończyć w dniu 13 grud-

spektoratu Farmaceutycznego, rozma-
wiano też o koncesjach na apteki pry-
watne i o całym procesie reprywatyza-
cyjnym. Natomiast nikt z uczestników 
spotkania, poza mgr Teresą Stefańską 
nie optował za izbami aptekarskimi.

A jakie konsekwencje wynika-
ły z ujaw nienia się dwóch koncep-
cji samorządu za wodowego farma-
ceutów? Oczywiście poza nazwą kon-
sekwencje były bardziej zasadnicze. 
Otóż w wersji izb farmaceutycznych, 
przynależność obligatoryjna dotyczy-
ła wszystkich farmaceutów. Natomiast 
w wersji izb aptekarskich – propono-
wanej przez grupę poznańską i po-
pieraną przez przewodniczącą Sekcji 
Farmaceutycznej do powstania której 
się przyczyniłem, przynależność ob-
ligatoryjna dotyczyłaby tylko farma-
ceutów pracujących w aptekach (ap-
tekarzy). Zwolennicy izb aptekarskich 
byli na tyle zdeterminowani, że pod-
jęli próby wycofania z Sejmu projektu 
fi rmowanego przez PTFarm. To oczy-
wiście mogłoby spowodować znaczne 
opóźnienie prac nad naszą ustawą sa-
morządową lub wręcz ich zakończe-
nie. W tej sytuacji władze PTFarm-u 
postanowiły o prowadzeniu prac nad 
dwoma projektami wspólnie, bez wy-
cofywania już będącego w Sejmie pro-
jektu i bez przesądzania o jego osta-
tecznym kształcie, w tym i nazwie. 
W wyniku wielokrotnych spotkań 
i dyskusji, nieraz bardzo trudnych 
osiągnięto daleko idące rozwiązania 
kompromisowe z uszczerbkiem dla 
roli integracyjnej, jaką powinien od-
grywać samorząd wobec całego śro-
dowiska. Efektem tych prac było przy-
jęcie przez Sejm ustawy o izbach apte-
karskich. Miało to miejsce w dniu 19 
kwietnia 1991 r.

APTEKARZ POLSKI: CO PAN ROBIŁ 
19 KWIETNIA 1991 R., KIEDY SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ UCHWA-
LIŁ USTAWĘ O IZBACH APTEKARSKICH?

dr Stanisław Vogel:
W tym dniu pracowałem jak zwykle 

i oczywiście śledziłem przebieg prac 
nad naszą ustawą. Wiadomość o prze-
głosowaniu przyjąłem z nieukrywaną 
ulgą. Myślę, że podobne uczucie ulgi 
towarzyszyło wszystkim tym koleżan-
kom i kolegom, którzy przez wiele mie-
sięcy czynnie uczestniczyli w pracach 
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towani, poddani okropnym torturom, 
a w końcu skazani na śmierć przez ścię-
cie głowy. Ich młodsi bracia Leontius 
i Euprepius są świadkami ich męczeń-
stwa. Potwierdzają oni, że bracia bliź-
niacy zmuszani byli torturami do wy-
rzeczenia się wiary, a jednak pozostali 
do końca wierni Ewangelii Chrystusa. 
Ich męczeństwo było także wynikiem 
ich wierności zasadom życia chrześci-
jańskiego i praktyki lekarskiej, opartej 
na chrześcijańskiej moralności.

Kim byli Kosma i Damian? Weszli 
do historii medycyny jako ci, którzy nie 
brali pieniędzy za leczenie. Dlatego na-
zywano ich po grecku A – 
bez pieniędzy. Twierdzili bowiem, że 
ich zdolności lekarskie są darem Boga, 
a co człowiek otrzymuje za darmo, da-
wać powinien również za darmo – na-
wiązując do polecenia Jezusa z Ewan-
gelii św. Mateusza (X, 8): „Darmo otrzy-
maliście, darmo dawajcie”. Ich posługa 
lekarska opierała się zatem na wdzięcz-

Prawdziwi bliźniacy, mono-
zygotyczni, absolutnie do 
siebie podobni – co po-
twierdza najczęściej iko-
nografi a, są najbardziej 

znanymi medykami pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa, choć co prawda, 
pierwszym lekarzem wśród uczniów 
Jezusa był św. Łukasz, to jednak w Ko-
ściele powszechnym najbardziej zna-
czącymi patronami farmaceutów oka-
zali się bracia bliźniacy.

Liturgiczne wspomnienie świętych 
Kosmy i Damiana w dniu 26 wrze-
śnia zachęca do wejścia głębiej w ta-
jemnicę ich życia i posługiwania. Wie-
my, że z powołania byli lekarzami, ale 
także wczesnochrześcijańskimi mę-
czennikami, którzy oddali swoje życie 
w obronie wiary i godności chrześci-
jańskiej w czasie prześladowań za ce-
sarza rzymskiego Dioklecjana ok. 287 
roku. Urodzili się w Cylicji, na terenie 
dzisiejszej Turcji. Tam też zostali aresz-

Wzór do naśladowania 
- Święci Kosma i Damian

Ks. prof. Stanisław Warzeszak

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, 

Dyrektor Krajowy Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia
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męczeńską, mimo że nieśli pomoc 
wierzącym jak i poganom, świadczyć 
może o tym, iż przekonania religijne 
nie są mile widziane w spełnianiu po-
sługi lekarskiej. Prześladowanie z po-
wodu prze konań religijnych w przy-
padku pracownika służby zdrowia mo-
głoby być uzasadnione, gdyby te prze-
konania miały negatywny wpływ na 
praktykę leczenia, gdyby miały przy-
krywać niekompetencję lub usprawie-
dliwiać szarlatanerię. Ale w przypadku 
chrześcijańskiego lekarza jest dokład-
nie odwrotnie: wiara zobowiązuje go 
do szczególnej kompetencji, do profe-
sjonalizmu na poziomie wiedzy i prak-
tyki. Gdy dzisiaj dochodzi do margi-
nalizacji chrześcijańskiego pracownika 
służby zdrowia z powodu jego przeko-
nań światopoglądowych, może to su-
gerować, że w samej praktyce medycz-
nej nie liczy się ofi arność i poświęcenie, 
albo też sama medycyna i jej praktyka 
oparta jest na błędnych założeniach an-
tropologicznych i etycznych. Nie szu-
kając daleko przykładów takiej mar-
ginalizacji, pomyślmy o tych, którzy 
w naszym społeczeństwie mają odwagę 
upomnieć się publicznie o poszanowa-
nie życia ludzkiego od momentu po-
częcia aż do naturalnej śmierci. Pomyśl-
my także o tych, którzy pod silnym na-
ciskiem opinii społecznej nie mają już 
odwagi sprzeciwić się współczesnym 
metodom niszczenia ludzkiej prokre-
acji, albo jej radykalnej technologizacji 
i w gruncie rzeczy dehumanizacji.

Naśladowanie świętych braci bliź-
niaków oznacza bezwarunkową ochro-
nę życia ludzkiego w każdej sytuacji. 
Ochrona życia jest naczelnym zada-
niem profesji medycznych. Idąc za 
przykładem świętych, pracownik me-
dyczny będzie dążył do bezgranicznej 
służby choremu. Służba dla życia pro-
wadzi nawet do ofi ary z życia, co sta-
nowi dowód najwyższego humanizmu 
medycyny. Wynika stąd wniosek, że 
w każdych warunkach należy chronić 
życie jako najwyższą wartość docze-
sną – niezależnie od tego, czy konkret-
ny człowiek wiąże z nim nadzieje życia 
wiecznego, czy też nie wiąże.

Korzystając z okazji nadchodzącego 
święta Patronów wszystkich pracowni-
ków Służby Zdrowia serdecznie pozdra-
wiam – w tym szczególnie gorąco Apte-
karzy i Farmaceutów. 

ci bliźniaków przypomina o potrzebie 
miłosierdzia. W naszych warunkach, 
gdzie ekonomia bezwzględnie domi-
nuje nad służbą zdrowia, akty miło-
sierdzia wydają się być zbyt wzniosłym 
ideałem, a nawet nierzeczywistym ide-
alizmem, w każdym razie zupełnie nie-
praktycznym i nieżyciowym. A może 
jednak wciąż aktualnym. Pomyślmy 
o farmaceutach pracujących w krajach 
szczególnego ubóstwa, zrzeszonych np. 
w organizacji P  
 lub w instytucjach mi-
syjnych. Pomyślmy także o lokalnych 
inicjatywach społecznych, które stwa-
rzają możliwości zaangażowania w tro-
sce o zdrowie bezdomnych, zubożałe 
środowiska emerytów i wielu rodzin.

Zwróćmy uwagę, że godność chrze-
ścijańska buduje godność pracow-
nika służby zdrowia, stoi na jej stra-
ży i ją wspomaga. Wspomaga przede 
wszystkim poczucie odpowiedzialno-
ści za chorego, nie tylko z tytułu obo-
wiązków zawodowych i przysługują-
cych pacjentowi praw, lecz także z ra-
cji szczególnego miejsca cierpiące-
go człowieka w społeczeństwie. Jeśli 
świętą sprawą dla medycyny jest czło-
wiek chory, jak głosi starożytna mak-
syma (   -
), to tym bardziej chrześcijański 
farmaceuta będzie widział w chorym 
tego, który jest dany jego odpowie-
dzialności ze względu na religijny sens 
cierpienia i choroby.

Leczenie w ujęciu chrześcijańskim 
nie pozwala ograniczyć się tylko do 
przypadków choroby ciała, lecz otwar-
te jest na całego człowieka, w jego oso-
bowej jedności cielesno-duchowej. Nie 
leczymy bowiem nigdy tylko konkret-
nego organu, ale zawsze całego czło-
wieka. Leczymy wszystkimi możli-
wymi sposobami i środkami, które są 
etycznie dopuszczalne. W świadomo-
ści chrześcijan święci Kosma i Damian 
są medykami stosującymi środki nad-
zwyczajne, jak np. przeszczep organów, 
w danym przypadku nogi. Można by 
ich uznać za patronów transplanto-
logii oraz osób po przeszczepie. Ich 
przykład zachęca do promocji prze-
szczepu organów, gdyż jest to prakty-
ka ze wszech miar szlachetna i godna 
bezinteresownego daru.

Fakt, że chrześcijańscy medycy Ko-
sma i Damian ponieśli okrutną śmierć 

ności wobec Boga za otrzymane dary. 
Kierowali się zarazem wyłącznym mo-
tywem miłości do człowieka chorego 
i bezwarunkowym obowiązkiem jego 
leczenia.

Gdzie spełniali posługę? Leczy-
li w Aegea (dziś Ayas), a następ-
nie w rzymskiej prowincji Syrii. Żyli 
w III wieku po Chrystusie, kiedy me-
dycyna, bazując na ponadczasowych 
zasadach przysięgi Hipokratesa, otwie-
rała się także na inspiracje chrześci-
jańskie. Tradycja przypisuje im także 
cuda, wśród których najważniejszy był 
przeszczep (czarnej nogi) od zmarłego 
Etiopczyka do białego pacjenta. Przed-
stawienia ikonografi czne pokazują ich 
z naczyniami w ręku, zawierającymi le-
karstwa dla chorych. Czasami przed-
stawiani są z narzędziami do podawa-
nia lekarstwa, dlatego pozostają tak-
że patronami aptekarzy i farmaceu-
tów. Warto także zauważyć, że trzyma-
ne przez nich narzędzia mają uchwyty 
zakończone krzyżykiem, aby wskazać 
na znaczenie duchowego i fi zycznego 
uzdrowienia, które w każdym przypad-
ku pochodzi od Boga.

Cześć dla świętych Kosmy i Damia-
na wiąże się bezpośrednio z ich mę-
czeństwem, ale także z charakterem ich 
posługi medycznej. Kościół w Rzymie 
dedykował im Bazylikę Pokoju (B-
 P) na forum Wespazjana 
i wymienia ich w kanonie Mszy świętej. 
W bazylice tej znajdujemy najstarszą, 
pochodzącą z VI wieku mozaikę obu 
świętych. W Polsce natomiast najstar-
szy obraz braci bliźniaków pochodzi 
z XVII wieku i znajduje się w Sanoku. 
Przedstawia ich z emblematami lekar-
skimi, w gotowości służenia zdrowiu 
i zbawieniu człowieka. Przyglądając 
się życiu, pracy i męczeństwu świętych 
braci bliźniaków, nasuwa się wiele in-
spiracji, zupełnie uniwersalnych i jakże 
aktualnych w naszych czasach. Zwróć-
my uwagę na te najbardziej wyraziste.

Najpierw zauważmy, że powołanie 
medyczne było nieodłącznie związane 
z powołaniem chrześcijańskim. Zaan-
gażowanie religijne nie przeszkadzało, 
ale wręcz inspirowało praktykę lekar-
ską. W czym? Przede wszystkim w dys-
pozycyjności, hojności i bezinteresow-
ności. W przypadku, gdy pacjent nie 
jest w stanie płacić za posługę lekarską 
i za lekarstwa, przykład świętych bra-
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szkolony, a za swoje działania otrzyma 
dodatkowe wynagrodzenie [5].

Przykłady tego typu badań moż-
na mnożyć i nietrudno jest już dzisiaj 
w literaturze farmaceutycznej znaleźć 
uzasadnienie dla opłacalności zwięk-
szenia udziału farmaceuty w nadzo-
rowaniu i monitorowaniu przewlekłej 
farmakoterapii.

Z punktu widzenia społeczeń-
stwa prowadzenie przez farmaceu-
tów opieki farmaceutycznej przynie-
sie w przyszłości poprawę zdrowot-
ności społeczeństwa, mierzoną za-
równo jako zmniejszenie śmiertelno-
ści i chorobowości, jak i zmniejszenie 
liczby osób hospitalizowanych z po-
wodu nieprawidłowego stosowania 
leku, chorób jatrogennych czy ujaw-
nionych działań toksycznych lub nie-
pożądanych leków. Te ostatnie wskaź-
niki stosunkowo łatwo przeliczyć na 
wymierne efekty fi nansowe uzyskane 
dzięki interwencji farmaceutów. In-
stytucje fi nansujące usługi medyczne 
(ubezpieczyciele prywatni i publicz-
ni) na całym świecie już dostrzegły 
potencjał farmaceutów i możliwość 
zmniejszenia wydatków zdrowotnych 
dzięki wykorzystaniu ich specjali-
stycznej wiedzy i umiejętności. Insty-
tucje te oczekując przyszłych oszczęd-
ności, nie wahają się więc przed wy-
płacaniem farmaceutom rekompen-
saty za świadczone dodatkowo usługi 
takiej, jak opieka farmaceutyczna.

tów, średnie roczne wydatki ponoszo-
ne przez ubezpieczyciela na pacjenta 
z cukrzycą w piątym roku obserwacji 
były mniejsze o około 3300$ w stosun-
ku do wydatków dla tego samego pa-
cjenta przed objęciem go opieką [1,2].

Efekty opieki farmaceutycznej dla 
pacjentów z cukrzycą zachęciły twór-
ców tego amerykańskiego projektu do 
objęcia nim także chorych z astmą oraz 
nadciśnieniem i hyperlipidemią. Prze-
bieg i zasady programu były podobne 
w obydwu grupach chorych, a uzyska-
ne oszczędności równie wysokie jak 
w przypadku chorych z cukrzycą [3,4].

W Nowej Południowej Walii (Au-
stralia) przeprowadzono badanie, 
w którym oceniono odsetek mery-
torycznych interwencji farmaceutów 
podczas realizacji recepty, ich działa-
nia obejmowały wykrywanie w recep-
tach problemów lekowych m.in. nie-
prawidłowych dawek, schematów daw-
kowania lub postaci leków, interakcji 
między lekami, działań niepożądanych, 
alergii na lek i innych Efekt ich dzia-
łań oceniono, w zależności od przeby-
tego szkolenia i uzyskiwanej rekom-
pensaty fi nansowej za usługę. W sy-
mulacji przeprowadzonej na podstawie 
tego badania pokazano, że oszczędno-
ści uzyskane dzięki merytorycznej in-
terwencji farmaceuty podczas realiza-
cji recepty, mogą wzrosnąć 8-krotnie 
(do 15 mln dolarów australijskich), je-
śli farmaceuta zostanie wcześniej prze-

O potrzebie opieki 
farmaceutycznej i jej 
fi nansowania

Pod koniec lat 90. ubiegłe-
go wieku, dwie duże fi r-
my z Ashville (stan Nowy 
Jork, USA) zaoferowały 
swoim pracownikom cho-

rującym na cukrzycę możliwość sko-
rzystania z opieki farmaceutycznej. Pa-
cjent miał prawo wyboru jednej z 12 
aptek, z usług której chciał korzystać. 
Opieka farmaceutyczna obejmowała 
comiesięczne spotkania z farmaceutą, 
który w czasie tych spotkań monito-
rował cele terapeutyczne, edukował na 
temat stosowanych leków oraz uczył 
prawidłowego pomiaru glukozy. Do-
datkowo farmaceuta monitorował stan 
skóry i stóp, poziom ciśnienia tętnicze-
go oraz wagę pacjenta, a w uzasadnio-
nych przypadkach kierował pacjenta 
na dodatkowe badania lekarskie lub 
kursy szkoleniowe w Centrum Edu-
kacji Diabetologicznej. W zamian za 
udział w projekcie pacjent otrzymy-
wał bezpłatnie glukometr oraz zniż-
kę w odpłatności za leki przeciwcu-
krzycowe. Wstępna ocena tych działań 
po 7-9 miesiącach spotkań ujawniła, 
że odsetek pacjentów z prawidłowy-
mi wartościami HbA1c wzrósł o 15%, 
a u 37% pacjentów poziom HbA1c 
zmniejszył się o co najmniej 1%. Pię-
cioletnia obserwacja efektów opieki 
farmaceutycznej ujawniła, że pomimo 
wzrostu wydatków na leki przeciwcu-
krzycowe i dodatkowych wydatków 
związanych z opłatami dla farmaceu-
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jest ciągle zbyt nikłe, w skali kraju, za-
angażowanie farmaceutów w prowa-
dzenie opieki farmaceutycznej. Gremia 
farmaceutyczne powinny mieć więc 
świadomość, że dopóki farmaceuci nie 
zaangażują się (na razie bez rekom-
pensaty fi nansowej ze strony NFZ) 
w większym niż dotychczas stopniu 
w prowadzenie opieki farmaceutycz-
nej, dopóty nie uda im się zebrać wy-
starczających (z punktu widzenia Mi-
nisterstwa Zdrowia i NFZ) dowodów 
na jej opłacalność.

dr n. farm. Agnieszka Skowron

Pracownia Farmakoepidemiologii 
i Farmakoekonomiki UJ CM
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ceuci mogą przyczynić się do popra-
wy wiedzy pacjentów na temat własnej 
choroby, poprawy wskaźników klinicz-
nych (np. zmniejszenia ciśnienia tęt-
niczego krwi) czy zmniejszenia licz-
by problemów lekowych [7,8]. W sta-
rzejącym się społeczeństwie szczegól-
nie istotna jest opieka nad pacjentami 
starszymi, u których wielochorobo-
wość nieodłącznie związana jest z po-
literapią. Pacjenci, nie tylko starsi, sto-
sujący wiele leków, zwykle z ich części 
mogliby stale lub przynajmniej czaso-
wo zrezygnować. Daje to im szansę nie 
tylko na zmniejszenie ryzyka ujawnie-
nia działań niepożądanych, ale również 
na uzyskanie wymiernych oszczędno-
ści fi nansowych. Być może dostrzega-
jąc te potencjalne korzyści, ponad 64% 
pacjentów z cukrzycą biorących udział 
w przeprowadzonym w Krakowie ba-
daniu ankietowym deklarowało, że far-

maceuci powinni uzyskiwać dodatko-
wą rekompensatę fi nansową za świad-
czenie opieki farmaceutycznej. W gru-
pie tej znaleźli się chorzy, którzy wy-
rażali również zainteresowanie korzy-
staniem z takiej formy dodatkowych 
usług świadczonych w aptece [9].

Dlatego warto, żeby także farma-
ceuci dostrzegli tę grupę „potencjal-
nych zainteresowanych” opieką farma-
ceutyczną i zaczęli ją dla nich świad-
czyć, a być może w przyszłości, po 
udokumentowaniu wszystkich uzyska-
nych dzięki prowadzeniu opieki w Pol-
sce korzyści uda się wypracować roz-
wiązania systemowe, które zdołają za-
dowolić wszystkich: farmaceutów, in-
stytucje publiczne, płatnika czyli NFZ, 
a przede wszystkim pacjentów.

Dzisiaj siła argumentów przema-
wiających na korzyść opieki farmaceu-
tycznej jest zbyt mała, a powodem tego 

Społeczeństwo to oczywiście zbiór 
pojedynczych osób, a każda z nich może 
odnieść korzyść z opieki farmaceutycz-
nej. Z punktu widzenia pojedynczego 
pacjenta opieka farmaceutyczna daje 
mu szansę na przedłużenie życia i po-
prawę jego jakości. Aby to uzyskać ko-
nieczne jest uzyskanie poprawy para-
metrów klinicznych choroby, zwiększe-
nie świadomości zdrowotnej pacjenta 
i poprawa jego zachowań zdrowotnych. 
Farmaceuta prowadząc opieką powi-
nien więc na samym początku określić 
jakich korzyści oczekuje pacjent i skon-
frontować je z tym co może realnie 
zaoferować pacjentowi opiekując się 
nim. Warto jednak mieć świadomość, 
że w niektórych sytuacjach wystarczy 
upewnienie się, że pacjent prawidłowo 
i regularnie stosuje leki – to w znacznej 
mierze zwiększa szansę na poprawę po-
wyższych wskaźników.

Warto w tym miejscu zwrócić po 
raz kolejny uwagę na problem oce-
ny skuteczności i opłacalności opie-
ki farmaceutycznej w Polsce. Zgodnie 
z obowiązującym prawem świadcze-
nia fi nansowane z funduszy publicz-
nych (przez NFZ) muszą uzyskać po-
zytywną ocenę Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych [6]. Farmaceu-
ci muszą więc sobie zdawać sprawę, 
że ich oczekiwania w zakresie rekom-
pensaty przez NFZ dodatkowych dzia-
łań podejmowanych przez aptekę mu-
szą zostać poparte poprawną oceną ich 
opłacalności, obejmującą ocenę efek-
tywności klinicznej, efektywności eko-
nomicznej i wpływu na budżet, w sy-
tuacji objęcia fi nansowaniem przez 
NFZ. Pierwsze próby tego typu oce-
ny zostały już w Polsce przeprowadzo-
ne, m.in. w ramach programów FONT 
i FONTiC. Wykazały one, że farma-
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Czy warto 
zastanawiać się nad 
recepturą w aptece?

 W aptece również potrafi my okre-
ślić i wdrożyć zasady Dobrej Prakty-
ki Aptecznej gwarantującej bezpiecz-
ne wykonanie leku w dawce indywi-
dualnej dla pacjenta. Oprócz realiza-
cji przepisu, farmaceuta ma możliwość 
zaproponowania lekarzowi najbardziej 
dogodnej postaci leku recepturowego 
przewidzianego dla pacjenta. Tym sa-
mym umiejętności związane z zagad-
nieniem receptury są niezaprzeczal-
nym atutem wiedzy w stosunku do in-
nych powinności wykonywanych w ap-
tece. Porównując możliwości prowa-
dzonych usług przez inne zawody me-
dyczne katalog usług wpisany w czyn-
ności farmaceuty jest ograniczony. 

Dlatego zanim głośno wy-
powiemy, że receptura jest 
przeżytkiem, lub że można 
ją wydzielić do odrębnej 
działalności, musimy so-
bie uświadomić, że odda-
jemy jeszcze jedną naszą 
umiejętność.

Już teraz w oddziałach szpitalnych 
pielęgniarki mają moździerze, które 
służą do sproszkowania tabletek czy 
rozdrabniania innych leków gotowych 
wydanych przez farmaceutę. Lek za-
mawia farmaceuta w hurtowni farma-
ceutycznej, a dalsze jego zastosowanie, 
przygotowanie w dawce indywidu-
alnej należy do pielęgniarki. Dlacze-

Odnosząc się do zapisów rozpo-
rządzeń wykonawczych pojęcie re-
ceptury można sprowadzić do czyn-
ności wykonywanych przez farma-
ceutę w pomieszczeniach, które zo-
stały zaopiniowane do tej funkcji. Jej 
usytuowanie, zastosowane rozwią-
zania technologiczne, powinny być 
jednym z elementów gwarantujących 
właściwą jakość sporządzanego leku 
recepturowego. Szkolenia ustawiczne 
umożliwiają farmaceutom doskona-
lenie umiejętności z zastosowaniem 
nowych rozwiązań technologicznych 
wykorzystywanych w recepturze.

Jednak receptura to nie tylko miej-
sce wykonania leku, to również sposób 
myślenia o naszym zawodzie. Aptekarz 
w świadomości społecznej to między 
innymi osoba, która potrafi  sporządzić 
lek recepturowy. Krytycy spytają: czy 
nie lepiej, aby przygotowanie leku pod 
indywidualny przepis zostało wykona-
ne w specjalnym laboratorium? Zwo-
lennicy takiego rozwiązania, jako argu-
ment przytaczają możliwość spełnienia 
przez specjalne laboratoria szeregu wy-
mogów określonych przez Dobrą Prak-
tykę Wytwarzania.

Czynności przypisane do 
wykonywania zawodu 
farmaceuty, ujęte w sfor-
mułowaniu usługi far-
maceutycznej dotyczą 

w aptece ogólnodostępnej w szcze-
gólności wydawania produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych, 
udzielania informacji o leku oraz spo-
rządzania leków recepturowych i ap-
tecznych. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami brak obecnie podziału na 
apteki, które posiadają lub nie posia-
dają receptury. Apteka jest placówką 
ochrony zdrowia, w której osoby fa-
chowe mają zapewnić pacjentowi ko-
rzystanie z wymienionych usług far-
maceutycznych. Dla wielu osób ko-
rzystających z apteki jest ona miej-
scem, w którym w sposób profesjo-
nalny zostanie rozwiązany problem 
związany z zastosowaniem leku w ce-
lu np. złagodzenia bólu, czy obniżenia 
podwyższonej temperatury ciała, jak 
również zostanie zauważony i roz-
wiązany problem lekowy występu-
jący przy realizacji recepty. Pojawiła 
się nowa fi lozofi a zawodu, opieka far-
maceutyczna. Uznane autorytety na-
ukowe wypowiadały się na temat no-
wej aktywności farmaceutów wpisa-
nej do Ustawy o izbach aptekarskich. 
W swoich powinnościach zawodo-
wych aptekarze nieustannie dążą do 
budowania zaufania pacjentów.

Receptura 
to sposób 
myślenia 
o zawodzie
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przez jedną z aptek „wykonujemy leki 
recepturowe w 15 minut” zastosowania 
i wdrożenia postępowań gwarantują-
cych właściwą jakość leku.

Profesor Marek Gatty-Kostyal trak-
tował recepturę jako miejsce pra-
cy twórczej, porównując jej miejsce 
i funkcję do serca. Obecnie, biorąc 
pod uwagę nastawienie osób wysta-
wiających receptę, koncepcja twórcza 
jest po stronie lekarza. 

Jednak zdarzają się i takie 
sytuacje gdzie lekarz zwraca 
się do farmaceuty z prośbą 
o pomoc w rozwiązaniu pro-
blemu właściwego składu re-
cepty dostosowanego do celu 
wyznaczonego w terapii.

W przypadku niewłaściwego zapi-
su recepty często nie zwracamy się do 
lekarza celem wyjaśnienia, lecz prze-
kazujemy pacjentowi uwagi dotyczą-
ce przeszkód w jej realizacji. Przeka-
zane informacje, jak w głuchym tele-
fonie są przekazywane autorowi re-
cepty, i nie trudno o nieporozumienie. 
Dlaczego nie staramy się przedyskuto-
wać niewłaściwego zapisu z lekarzem? 
Być może wynika to z braku możli-
wości kontaktu, lub z przeświadcze-
nia, że inni próbowali i nie byli zado-
woleni z rezultatów. W rozporządze-
niu ministra zdrowia w sprawie wy-
dawania z apteki produktów leczni-
czych i wyrobów medycznych prze-
widziano sytuacje, w których nie ma 
konieczności porozumienia się z auto-
rem recepty. W głównej mierze związa-
ne są one z korektą składu w przypad-
ku niezgodności chemicznej lub fi zycz-
nej poprzez zastosowanie surowca uła-
twiającego prawidłowe przygotowanie 
leku, zmianę postaci z nierozpuszczal-
nej na rozpuszczalną, zmniejszenie ilo-
ści surowca farmaceutycznego w skła-
dzie leku do wielkości określonej przez 
dawkę maksymalną, jeżeli ze sposobu 
dawkowania wynika przekroczenie tej 
dawki, a lekarz nie uczynił stosownej 
adnotacji.

Bardzo rzadko analizujemy skład re-
cepty i zastanawiamy się, w jakim celu 
jest przepisana, jakie ma zastosowanie. 
Obawiamy się pytać wystawiającego re-
ceptę, jakie zastosowanie ma mieć prze-
pisany lek złożony, brak nam odwagi, 
a czasami wiedzy umożliwiającej przed-

ki archiwalnej. Wykonywany jest pod 
indywidualną potrzebę pacjenta. Jed-
nak, aby wykonać prawidłowo dany lek 
przepisany przez lekarza nie wystarczy 
sam przepis zamieszczony na recepcie.

Miejsce wykonania leku – receptu-
ra nabrała w ostatnim czasie nowego 
wymiaru ze względu na udogodnienia 
dotyczące możliwości zastosowania 
w niej zarówno nowoczesnego sprzętu 
jak również możliwości nowych opa-
kowań zwiększających trwałość leku.

Właściciele aptek niejednokrotnie 
postrzegają funkcjonowanie apteki 
przez pryzmat wyniku ekonomiczne-
go z szybkim przeliczeniem ile zajmie 
czas wykonania leku recepturowego 
w stosunku do możliwości wydania 
z apteki pozostałego asortymentu.

Aptekarz dyspensujący leki 
w godzinę na uzyskanej mar-
ży osiągnie więcej niż w tym 
czasie wykonując receptę. 
Ten fakt deprecjonuje facho-
wość aptekarza.

Coraz częściej spotykamy się ze 
stwierdzeniem, że obecnie przemysł 
farmaceutyczny zapewnia nam więk-
sze możliwości w zakresie postaci le-
ków jak i również dawek. Jednak rze-
czywistość jest inna. Ludzie starsi, jak 
również noworodki, czy małe dzie-
ci wymagają doboru leku w zastoso-
wanej dawce uwzględniającej choro-
by towarzyszące. W przypadku dzieci 
występuje konieczność dostosowania 
zarówno dawki, jak i postaci leku.

Właściwe przygotowanie leku zło-
żonego poprzedzone nauką na studiach 
farmaceutycznych musi uwzględnić 
wszystkie etapy od momentu analizy 
recepty pod kątem poprawności me-
rytorycznej po analizę składu recepty, 
doboru właściwego opakowania, przy-
gotowania odpowiednich utensyliów, 
doboru surowców farmaceutycznych, 
opisania w sposób przejrzysty etykie-
ty oraz wydania leku z upewnieniem 
się, co do właściwego stosowania przez 
pacjenta czy opiekuna osoby w pode-
szłym wieku lub dziecka. Oprócz za-
bezpieczenia właściwej jakości leku co-
raz większą uwagę zwraca się na bez-
pieczeństwo osoby wykonującej lek 
recepturowy.

 Wykonanie leku recepturowego, 
wymaga wbrew reklamie prowadzonej 

go? To jest zapewne nasz fenomen, że 
chętnie pozbywamy się balastu obo-
wiązków. Żaden inny zawód medycz-
ny nie pozwoli przyuczyć farmaceuty 
do wykonywania usług zarezerwowa-
nych dla danej profesji. Poznanie za-
sad wykonania leku dla pacjenta wy-
maga nie tylko wiedzy, lecz również 
przekonania o słuszności podjętych 
działań. Wypełnienie życzenia wpisa-
nego przez lekarza „misce fi at” możli-
we jest przy współpracy zarówno le-
karza jak i farmaceuty. To nie mecha-
niczne wypełnienie woli lekarza.

Aptekarzu, pamiętaj jesteś 
mistrzem, posiadasz Dy-
plom ukończenia Akademii 
lub Uniwersytetu, posiadasz 
również Prawo Wykonywania 
Zawodu!

Zagadnienia związane z receptu-
rą to stała nauka i poszukiwanie roz-
wiązań technologicznych, rozwiązań 
w zakresie zwiększenia trwałości leku, 
rozwiązań dających większe możli-
wości dla aktywności terapeutycznej 
przygotowanego leku. Dane z 2010 
roku z województwa śląskiego nie po-
twierdzają tendencji spadkowej recep-
tury. Poczucie zmniejszającej się ilości 
przepisywanych leków recepturowych 
jest związane z ilością aptek ogólno-
dostępnych. Zwiększona liczba aptek 
powoduje zmniejszenie ilości recept 
złożonych przypadających na jedną 
apteką. Należy zwrócić uwagę, że ap-
teka ogólnodostępna nie może przyjąć 
zadań apteki szpitalnej np. wykonania 
leku cytostatycznego w dawce indywi-
dualnej, ponieważ nie posiada właści-
wego przygotowania lokalowego, jak 
również nie posiada odpowiedniego 
wyposażenia. Receptura wbrew wielu 
opiniom nie jest marginalną działal-
nością apteki. Często rezygnacja z wy-
konywania leku recepturowego zwią-
zana jest z brakiem wiedzy na temat 
wykonania leku, brakiem surowca far-
maceutycznego, brakiem właściwego 
wyposażenia receptury.

Zgodnie z defi nicją zawartą w Pra-
wie farmaceutycznym lek recepturo-
wy jest szczególnym rodzajem produk-
tu leczniczego. Jego wprowadzenie do 
obrotu następuje bez konieczności uzy-
skania pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Nie posiada on zazwyczaj prób-
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Sanofi  jest globalnym dostawcą usług zdro-
wotnych, zaangażowanym w odkrywanie, pro-
dukcję i dystrybucję leków, które mają popra-
wić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. 

Firma jest notowana na giełdach w Paryżu 
(EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: 
SNY). Do Grupy Sanofi  należy m.in. spółka Sa-
nofi  Pasteur, będąca największym na świecie 
producentem szczepionek oraz Zentiva – lider 
produkcji leków generycznych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. W 2010r. do Grupy Sanofi  
w Polsce dołączyła fi rma Nepentes S.A., uznany 
w branży polski producent leków oraz dermo 
kosmetyków, a w lutym 2011r. fi rma Genzyme, 
producent leków stosowanych w chorobach 
rzadkich. Grupa Sanofi  w Polsce zatrudnia po-
nad 1300 osób, w tym ponad 300 w swoich 2 za-
kładach produkcyjnych: w Chociwiu i w Rzeszo-
wie. Według danych IMS, Grupa Sanofi  zajmuje 
jedno z wiodących miejsc w krajowym rankin-
gu największych fi rm farmaceutycznych. 

Sanofi -Aventis Sp. z o.o. jest członkiem Związ-
ku Pracodawców Innowacyjnych Firm Far-
maceutycznych INFARMA, Izby Gospodarczej 
Farmacja Polska, a także członkiem PASMI – 
Polskiego Związku Producentów Leków bez 
Recepty. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.sanofi -aventis.pl

stawienie lepszych rozwiązań. Jeśli jest 
napisane na recepcie w signum „wiado-
mo” staramy się nie dowiadywać więcej. 
Nie chcemy wypytywać pacjenta. Za-
miast zrozumiałych zapisów często po-
sługujemy się ogólnikami. Przykładem 
niech będzie informacja - „przechowy-
wać w chłodnym miejscu”, zamiast po-
dania zakresu temperaturowego.

Niewielu producentów surowców re-
cepturowych jest w stanie dostosować 
wielkość opakowania swojego surowca 
do potrzeb danej apteki. Nadwyżka su-
rowca farmaceutycznego w danym opa-
kowaniu podlega, przy braku dalszego 
wykorzystania utylizacji. Również brak 
jest podstawowych informacji na te-
mat np. liczby wodnej, wartości HLB dla 
podłoży maściowych. Wprowadzone 
zapisy w Farmakopeach podlegają sta-
łej weryfi kacji, lecz brak jest monogra-
fi i narodowej, w której uwzględniono 
by wszystkie przepisy wykorzystywa-
ne wraz z podanymi zakresami tabe-
larycznymi oraz dawkami i wykazami.

Często autorzy recept rezygnują z ich 
przepisywania, korzystając z możliwo-
ści przepisania leku gotowego, stosując 
polecenie podzielenia, czy samodzielne-
go przygotowania leku przez pacjenta 
w domu. Ilości leków gotowych wyda-
wanych dla pacjentów są często większe 
niż wymaga tego terapia. Te wszystkie 
niedogodności powinny prowadzić do 
poszukiwania nowych rozwiązań, któ-
rych celem jest uzyskanie efektu wyle-
czenia z zastosowaniem właściwej far-
makoterapii, z zastosowaniem postaci 
leku dostosowanej do indywidualnych 
potrzeb pacjenta. W tych poszukiwa-
niach receptura nadal jest miejscem 
pracy twórczej. Nie pozwólmy by inni 
decydowali o treści naszego zawodu, 
i wykonywanych w nim powinności.

Życząc wszystkim aptekarzom roz-
wiązania piętrzących się problemów, 
redefi nicji idei zawodu dedykuję słowa 
Jana Pawła II „dlatego trzeba tworzyć 
style życia, w których szukanie prawdy, 
piękna i dobra, oraz wspólnota ludzi dą-
żących do wspólnego rozwoju, byłaby ele-
mentem decydującym o wyborze, jakości 
i konsumpcji, oszczędności i inwestycji”.

dr n. farm. Lucyna Bułaś

Śląski Uniwersytet Medyczny,
Konsultant Wojewódzki 
ds. farmacji aptecznej
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możliwie najmniejszej ilości rozpusz-
czalnika, bez porozumienia z lekarzem 
może to być ilość nie przekraczająca 
5% całej masy leku. 

W niektórych przypadkach można 
wykorzystać do rozpuszczenia sub-
stancji etanol. Rozpuszcza się w nim 
trudna do sproszkowania kamfora, 
a także mentol.

W przypadku substancji sła-
bo rozpuszczalnych pomocne może 
być zastąpienie części vehiculum in-
nym rozpuszczalnikiem (czyli doda-
tek współrozpuszczalnika). Z wodą 
miesza się łatwo zarówno etanol, jak 
i glicerol, które mogą posłużyć do 
rozpuszczenia niewielkich ilości sub-
stancji stałych lub mogą zwiększyć ich 
rozpuszczalność w wodzie. Glicerol 
ma ponadto właściwości słodzące, co 
może być korzystne w przypadku le-
ków do użytku wewnętrznego.

ROZDROBNIENIE CZĄSTEK
Dla uzyskania odpowiedniej jako-

ści zawiesin płynnych oraz maści typu 
zawiesin istotne jest odpowiednie roz-
drobnienie substancji recepturowych 
dostarczanych w postaci krystalicznej. 
W recepturze apteki ogólnodostępnej 
stosowane jest zasadniczo rozdrabnia-
nie ręczne, a więc w moździerzu.

Moździerze porcelanowe ze względu 
na porowatość wewnętrznych ścianek 

skutkuje to popełnieniem błędów tech-
nologicznych i jest ze szkodą dla koń-
cowego rezultatu pracy. Właściwe za-
stosowanie substancji pomocniczych 
– rozpuszczalników, substancji zawie-
szających, czy zwilżających umożliwia 
znaczące poprawienie właściwości ko-
smetycznych, a także leczniczych pro-
duktów wykonywanych w recepturze.

WPROWADZENIE 
LEKU W POSTACI 
ROZPUSZCZONEJ

Korzystne pod względem homo-
genności i dostępności biologicznej 
jest wprowadzanie substancji aktyw-
nych do leku robionego pod postacią 
roztworu. W większości przypadków 
jest to również praktyczne i ułatwia 
wykonanie leku.

Ze względu na fi zjologiczną zgod-
ność i neutralność chemiczną najważ-
niejszym i najczęściej wykorzystywa-
nym rozpuszczalnikiem w preparatyce 
leków galenowych jest woda. W przy-
padku kiedy przepisana na recepcie 
substancja jest bardzo łatwo rozpusz-
czalna w wodzie (przykładem może być 
mocznik, azotan srebra, siarczan neo-
mycyny, siarczan gentamycyny, siar-
czan cynku lub miedzi), można wodę 
wprowadzić samodzielnie do recepty, 
odejmując jej ilość od całej masy leku. 
Stosuje się tutaj zasadę, iż należy użyć 

Sposoby 
wprowadzania 

substancji leczniczych
do różnych postaci leku recepturowego

„Na zapytanie, czy należy przy-
rządzać lekarstwa „prawidłowo”,

czy też raczej przyrządzać 
prawidłowe lekarstwa,

dawałem zawsze odpowiedź, 
że ważne jest to drugie.”

mgr farm. Stanisław Bukowski

Można zauważyć, że w motto za-
czerpniętym ze wstępu do archiwal-
nego już w tej chwili podręcznika „Re-
ceptura. Zarys technologii lekarstw”. 
jest pewna mądrość aktualna również 
dziś. Pewnym jest, iż każdy farmaceuta 
stara się przygotowywać leki receptu-
rowe prawidłowo, według ustalonego 
toku postępowania i obowiązujących 
reguł. Czy jednak w ten sposób zawsze 
udaje się otrzymać lekarstwo „prawi-
dłowe”, a więc o właściwym wyglądzie, 
odpowiednio ujednolicone, o fakturze 
przyjaznej dla pacjenta w stosowaniu 
i o skuteczności wynikającej z rodzaju 
przepisanych składników?

Wiele przepisów wymaga od farma-
ceuty ingerencji, aby te warunki „do-
broci leku” zostały spełnione. Niektó-
rzy jednak z niechęcią odnoszą się do 
konieczności wprowadzenia do recep-
ty zmian lub użycia środków pomoc-
niczych. W niektórych przypadkach 
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w wodzie). Tlenek cynku, węglan ma-
gnezu, węglan wapnia, talk można 
zwilżać także wodą - ze względu na 
hydrofi lową powierzchnię tych ciał 
stałych. Wymagać to może jednak 
późniejszego zemulgowania lanoliną, 
jeżeli podłoże ma niską liczbę wod-
ną. Zwykle wystarczają niewielkie 
ilości (kilkanaście kropli). Najczęst-
szy błąd to dodanie zbyt dużej ilości 
środka zwilżającego w odniesieniu do 
ilości proszku. Nie ułatwia to, a wręcz 
utrudnia roztarcie substancji. Sporzą-
dzenie koncentratu z użyciem środka 
zwilżającego ułatwia późniejsze rów-
nomierne wymieszanie z podłożem. 
Środek ten pełni również rolę mate-
riału rozpraszającego i izolującego 
cząstki (stabilizuje je przed powtórną 
agregacją). We wstępnym przygoto-
waniu substancji kluczowa jest do-
kładność roztarcia, gdyż późniejsze 
rozbicie grudek i skupień w całości 
preparatu jest już najczęściej niemoż-
liwe. Przeciwdziała temu zaadsorbo-
wane na powierzchni wewnętrznej 
i zewnętrznej powietrze.

W przypadku układów dwufazo-
wych właściwości substancji zwilżającej 
powinny być zgodne z tą fazą, w której 
znajduje się lek. Oczywiście najbardziej 
komfortowa sytuacja występuje wtedy, 
kiedy korzystny rozpuszczalnik znaj-
duje się w składzie recepty. Wówczas 
wystarcza odpowiednia kolejność łą-
czenia składników. Jeżeli zachodzi ko-
nieczność dodania go poza składem, to 
ilości dodawanych cieczy powinny być 
odejmowane od ilości podłoża.

Substancją zwilżającą może być 
także samo podłoże w małej ilości 
(zalecana proporcja to 1+1). Użycie 
naprawdę niewielkiej ilości podło-
ża i przygotowanie stężonej pasty na 
początku jest warunkiem koniecznym 
dla powodzenia tego zabiegu. Próby 
przyspieszenia wykonania leku (np. 
poprzez dodanie całości podłoża od 
razu) często kończą się niepowodze-
niem i otrzymaniem mało satysfak-
cjonującego pod względem homo-
genności i wyglądu leku. Zazwyczaj 
korzystne jest dodawanie podłoża 
stopionego – półpłynna konsystencja 
poprawia i przyspiesza rozprowadze-
nie substancji stałej, ułatwia mieszanie 
i zwiększa zwilżalność. Nie wszyst-
kie podłoża wymagają topienia - na 

„na sucho”, z użyciem lotnego rozpusz-
czalnika lub z wykorzystaniem sub-
stancji zwilżającej.

ROZCIERANIE NA SUCHO
Rozcieranie substancji na sucho jest 

możliwe, jednak w niektórych przy-
padkach skutkuje dużym pyleniem 
(uwaga na podrażnienie dróg odde-
chowych!) i trudnościami w zbieraniu 
substancji kliszką. Rzadko również 
daje zadowalające rezultaty.

MIKRONIZACJA
Mikronizacja polega na rozpusz-

czeniu substancji w możliwie małej 
ilości łatwo lotnego rozpuszczalnika. 
W warunkach recepturowych w prak-
tyce będzie to przede wszystkim eta-
nol. Rozcieranie aż do jego odparowa-
nia pozostawia cząstki substancji stałej 
w postaci drobin zmikronizowanych. 
Wg FP VI cząstki zmikronizowane 
mają wielkość mniejszą niż 10 mikro-
metrów (a dokładnie 80% cząstek nie 
większych niż 10 µm, pozostałe nie 
większe niż 50 µm). Charakteryzują się 
one dużą higroskopijnością, a po zaad-
sorbowaniu wilgoci mogą tracić ho-
mogenność. W warunkach aptecznych 
nie ma to wielkiego znaczenia, ponie-
waż rozcierki są przygotowywane ex 
tempore, a mikronizat bezpośrednio po 
przyrządzeniu trafi a do leku.

ZWILŻANIE
Z kolei wiele innych substancji do 

receptury występuje w postaci miał-
kiego proszku (np. hydrokortyzon, 
który jest proszkiem mikronizowa-
nym) nie wymagającego dalszego roz-
drabniania. Pomimo to, jeżeli nie ma 
możliwości ich rozpuszczenia, to po 
zmieszaniu z podłożem tworzą grudki, 
równie odczuwalne na skórze po roz-
tarciu, jak źle rozdrobnione kryształki.

Aby z użyciem tego typu substancji 
uzyskać suspensio lub maść zawiesinę 
o prawidłowym wyglądzie kluczo-
we jest wstępne roztarcie substancji 
w moździerzu z użyciem środka zwil-
żającego. Może być to olej mineral-
ny (np. parafi na) lub roślinny, jeżeli 
podłoże jest lipofi lowe (węglowodo-
rowe, absorpcyjne lub emulsja w/o) 
albo z wykorzystaniem glicerolu, jeże-
li podłoże ma charakter hydrofi lowy 
(podłoże zmywalne lub rozpuszczalne 

zapewniają wysoką efektywność roz-
drabniania substancji pod warunkiem 
prawidłowego dobrania wielkości 
moździerza i pistla. Na proszkowa-
nie surowców recepturowych mają 
także wpływ takie parametry jak 
stosunek ilości proszku do wielkości 
moździerza, stosunek średnicy głów-
ki tłuczka do średnicy moździerza 
(większy moździerz wymaga odpo-
wiednio większego pistla), stosunek 
krzywej tworzącej główkę tłuczka 
do wewnętrznej krzywej moździerza 
(pistel i moździerz muszą być dopa-
sowane, najlepiej od kompletu).

Uważa się, że moździerze melami-
nowe są wprawdzie łatwiejsze w my-
ciu, jednak nie zapewniają tak dobrego 
rozdrobnienia substancji na sucho jak 
moździerze porcelanowe. Moździerze 
melaminowe wolno jednak ogrzewać 
na łaźni wodnej co bywa często przy-
datne, jeżeli wskazane jest roztarcie 
substancji z nadtopionym podłożem.

Większe cząstki (np. duże kryszta-
ły mentolu) należy najpierw skruszyć 
poprzez silne nagniatanie, a następnie 
rozcierać ruchem obrotowym. Ude-
rzanie tłuczkiem w ścianki moździe-
rza, czyli tzw. „dzwonienie” jest przy 
tym niewskazane. Istotne jest odskro-
bywanie substancji od ścianek kliszką.

Przydatnym urządzeniem zapew-
niającym zarówno rozgniatanie, roz-
cieranie, jak i równomierne rozprosze-
nie substancji podczas sporządzania 
maści jest tzw. trójwalcówka będąca 
rodzajem młyna walcowego. Można za 
jej pomocą uzyskać cząstki o wielko-
ści 10-15 µm, jednak niewiele aptek 
dysponuje takim urządzeniem.

Źle roztarte substancje (np. kwas 
borny, którego kryształy cechują się 
dużą twardością) „drapią” skórę. Wy-
danie maści lub zawiesiny o wyczu-
walnych grudkach, lub wręcz krysz-
tałkach jest niedopuszczalne. Stopień 
roztarcia powinien być na tyle wyso-
ki, aby ocena leku po przygotowaniu 
(obserwacja makroskopowa, roztarcie 
na wierzchu dłoni, rozgniecenie nie-
wielkiej ilości leku między dwoma 
szkiełkami) wskazywała na jej jednoli-
tość i brak widocznych lub wyczuwal-
nych drobin.

W warunkach recepturowych roz-
drobnienie i rozproszenie substancji 
w moździerzu można przeprowadzać 
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PODSUMOWANIE
Przygotowanie „prawidłowego leku” 

wymagać może – szczególnie w przy-
padku recept o rzadkim składzie lub 
wieloskładnikowych – spokojnego prze-
myślenia właściwości fi zykochemicz-
nych poszczególnych substancji i prze-
widywania następstw podejmowanych 
czynności. Niepowodzenia w tym za-
kresie wiązać się mogą z koniecznością 
powtórnego wykonania leku. Swoje spo-
strzeżenia warto gromadzić w recep-
tariuszu aptecznym, wraz z odpisami 
sporządzonych recept. Taki dzienniczek 
może być nieocenioną pomocą przy po-
nownym przystępowaniu do wykonania 
konkretnego lub podobnego przepisu.

mgr farm. Olga Sierpniowska

z innymi związkami (łac. parum af-
fi nis – mało powinowaty), dzięki 
czemu nie obniża trwałości leku ro-
bionego i niesie niskie ryzyko wy-
wołania interakcji. Znany jest jednak 
niekorzystny efekt stosowania parafi -
ny w postaci działania komedogenne-
go (zaskórnikotwórczego). Skutek ten 
może ujawnić się przy zbyt długim jej 
stosowaniu w dużych stężeniach i do-
tyczy głównie stosowania preparatów 
na twarz w przypadku cery tłustej 
i trądzikowej. Pod kątem preparatyki 
leku dodatek zbyt dużej ilości parafi -
ny może niekorzystnie zmienić kon-
systencję maści na zbyt płynną, co 
jest niepożądane w przypadku leków 
do stosowania punktowego.

przykład maść cholesterolowa, która 
jest dostatecznie miękka w tempera-
turze pokojowej. W przypadku wyko-
rzystania łaźni wodnej lub dodawania 
podłoża w postaci stopionej należy 
pamiętać o potencjalnej termolabilno-
ści substancji aktywnej.

Substancje takie jak mentol, kam-
fora i tymol mogą być rozcierane po 
zwilżeniu etanolem, jeżeli wchodzą 
w skład zawiesiny. Jeżeli jednak są ele-
mentem lipofi lowej maści, wstępne 
rozcieranie ze spirytusem jest zbędne 
ponieważ rozpuszczają się one w pod-
łożach węglowodorowych (ok. 1:6). 
Poleca się w tym przypadku użycie 
ogrzanego podłoża.

Niektóre substancje np. ichtiol wy-
magają specjalnych dodatków uła-
twiających bezproblemowe wprowa-
dzenie ich do podłoża. W przypadku 
ichtiolu może to być np., euceryna 
w proporcji 1+1. Warto również za-
znaczyć, że nie zawsze istnieje jeden 
właściwy sposób postępowania. Np. 
kwas salicylowy można rozcierać 
z olejem rycynowym, parafi ną lub mi-
kronizować z etanolem.

PARAFINA
Kilka słów należy poświęcić para-

fi nie płynnej, jako że zostało ona wy-
mieniona jako dosyć uniwersalny śro-
dek zwilżający, ze względu na fakt, że 
większość przygotowywanych w ap-
tecznej recepturze maści ma charakter 
lipofi lowy. Parafi ną można rozcierać 
anestezynę, dithranol, hydrokortyzon, 
rezorcynol, siarkę, tlenek cynku, kwas 
borny. Parafi na płynna (olej parafi no-
wy) jest olejem mineralnym. Parafi na 
z „prawdziwym” olejem ma niewiele 
wspólnego poza płynną, mazistą po-
stacią, ponieważ nie jest mieszaniną 
kwasów tłuszczowych, lecz węglowo-
dorów. Nie rozpuszcza się i nie miesza 
z wodą i etanolem. Ma właściwości na-
tłuszczające, ochronne, zmiękczające 
(resolutivum) i okluzyjne. Stosowana 
jest per se jako emollient w chorobach 
alergicznych skóry, a także w postaci 
tzw. zabiegów parafi nowych na dło-
nie i stopy w przypadku skóry suchej 
i spękanej.

Czy wprowadzenie jej do recepty 
może wiązać się z jakimiś niekorzyst-
nymi następstwami? Jest to substan-
cja trwała, trudno wchodzi w reakcje 
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głównie leki pochodzenia roślinnego. 
Następnie powstawały kolejne dzie-
ła zawierające opisy leków roślinnych 
m.in. Księga Zielarska „Pensao” (po-
nad 800 leków roślinnych), czy też 
pochodzący z XVI w. Bencao Gang-
mu (Compendium of Materia Medi-
ca) napisany przez Li Shizhena (bli-
sko 1900 środków leczniczych).

W tradycyjnej kulturze Chin ist-
niał mit dwoistości świata, choroba 
była zachwianiem równowagi jin-
jang. Według wierzeń przez ludzkie 
ciało siecią kanałów tzw. meridian 
przepływa energia. Meridiany łączą 
narządy naszego ciała, w przypad-
ku dysfunkcji któregoś z nich roz-
wija się choroba. Teoria przepływu 
energii zwana jest również teorią pię-
ciu przemian i sześciu energii. Przez 
wiele stuleci TMC wykształciła wła-
sny sposób diagnozowania oraz le-
czenia chorób. Do dnia dzisiejszego 
TMC w głównej mierze opiera się na 
lecznictwie naturalnym, często łącząc 
wiele substancji w jeden lek. Cieka-
wy jest sposób łączenia ziół. Wyróż-
nia się pięć głównych smaków: kwa-
śny (żywioł drewna) – związany jest 
z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym, 
gorzki (żywioł ognia) – związany jest 
z sercem, jelitem cienkim, układem 
krążenia krwi oraz układem energe-
tycznym ciała zwanym „potrójnym 

fi toterapii, czy też alopatii leży dąże-
nie do utrzymania homeostazy orga-
nizmu, czyli równowagi wewnętrznej.

Wiele kultur przez okres swojego 
istnienia wypracowało własny system 
medycyny naturalnej. Obserwując jej 
rozwój można powiedzieć, że podzie-
liła się ona na wschodnią i zachodnią, 
różniące się podejściem do człowieka. 
Leczenie dalekowschodnie polega na 
uzdrawianiu całego ciała, a nie tylko 
chorego miejsca, czy narządu. Medy-
cyna wschodu posiada głębokie pod-
łoże fi lozofi czne, traktujące człowie-
ka jako część wszechświata. Organizm 
jest tylko przekaźnikiem przepływu 
energii, zaburzenie którego powodu-
je chorobę. Medycyna zachodnia leczy 
dolegliwość, przynosząc doraźnie ulgę 
w cierpieniu.

Rozpatrując pojęcie etnomedycy-
ny, czyli subdyscypliny etnologii ba-
dającą przekonania i praktyki zwią-
zane z zachowaniem zdrowia i le-
czeniem chorób zwłaszcza w społe-
czeństwach pierwotnych, spoza za-
chodniego kręgu kulturowego nale-
ży rozpocząć od Tradycyjnej Medy-
cyny Chińskiej (TMC). Jest ona jed-
nym z najstarszych poznanych syste-
mów medycznych. Jej początki sięgają 
roku 3216 p.n.e., kiedy to chiński ce-
sarz Shen Nung napisał księgę na te-
mat lecznictwa Honso. Opisał w niej 

Medicus curat, 
natura sanat 

Hipokrates

Obserwacja otaczające-
go nas świata od za-
rania dziejów absor-
bowała ludzkość. Wie-
le kultur traktowało 

przyrodę jako coś z czym trzeba żyć 
w symbiozie. Niezależnie od konty-
nentu w wierzeniach pojawiały się 
groźne żywioły oraz elementy i pier-
wiastki ziemi. Wśród tych wszyst-
kich wierzeń zawsze podstawą lecze-
nia były zioła. One odpędzały złe du-
chy, zabijały wrogów, ale też służyły 
do uzdrawiania. Opisy ich właści-
wości przez tysiąclecia przekazywa-
ne były i są nadal z pokolenia na po-
kolenie. Kultury społeczne wykształ-
ciły swoje własne systemy medyczne 
propagując przede wszystkim pro-
fi laktykę i życie w zgodzie z naturą. 
Część z tych wierzeń przetrwała pró-
bę czasu i dziś dzięki globalizacji i ła-
twiej migracji społeczeństwa fi lozo-
fi a zdrowia jest kontynuowana zdo-
bywając zarówno zwolenników, jak 
i przeciwników. U podstaw każdej 
medycyny, niezależnie, czy naturalnej 

Etnomedycyna 
Indii i Dalekiego 
Wschodu
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Coraz bardziej zyskuje na popu-
larności, również w naszym kraju, 
Tradycyjna Medycyna Mongolska 
(TMM). Również i w TMM wiedza na 
temat ziół przekazywana była wśród 
plemion koczowniczych z pokolenia 
na pokolenie. Wędrowny tryb życia 
utrudniał uprawę ziół, dlatego zio-
ła zbierane były często ze stanowisk 
naturalnych. Medycyna mongolska 
klasyfi kuje zioła głównie na 3 kate-
gorie: kategoria 6 smaków – słodki, 
słony, kwaśny, gorzki, cierpki, gryzą-
cy; kategoria 8 właściwości – ciężki, 
gładki, zimny, miękki, lekki, szorst-
ki, gryzący, ostry oraz kategorie 17 
efektów – zimno, gorąco, chłód, cie-
pło, rzadkość, wilgoć, szorstkość, lek-
kość, ciężkość, stałość, ruchliwość, 
ostrość, niewyraźność, łagodność, su-
chość, miękkość. Z powyższych kate-
gorii sporządzane są mieszanki zioło-
we, mające przywrócić nasz organizm 
do normalnego funkcjonowania. Jed-
ną z ważniejszych substancji roślin-
nych tradycyjnej medycyny mongol-
skiej jest Terminalia chebula Retzius 
– migdałecznik chebułowiec, rośli-
na ta posiada wszystkie smaki. Owoc 
jest często stosowany także w me-
dycynie ajurwedyjskiej, tybetańskiej 
i chińskiej.

W przeciwieństwie do leków syn-
tetycznych, preparatów jednoskład-
nikowych, gdzie znamy dokładnie 
budowę, oraz właściwości farma-
kologiczne oraz fi zyko-chemiczne, 
substancje roślinne są trudniejsze 
w określeniu jednego kierunku dzia-
łania. Ich skład chemiczny jest bardzo 
złożony. Występuje w nich wiele grup 
związków biologicznie czynnych 
m.in. fl awonoidy, alkaloidy, garbniki, 
kumaryny etc. Z pomocą przychodzi 
nam rozwój nowoczesnych technik 
analitycznych, jednak jeśli nawet po-
znamy dokładny skład fi tochemiczny, 
to trudno nam jest dokładnie prze-
widzieć jak będzie przebiegał syner-
gizm poszczególnych związków che-
micznych. Zioła często bowiem sto-
sowane są w postaci mieszanek wie-
loskładnikowych. Badania w głównej 
mierze odpowiadają nam na pytania, 
czy dana substancja roślinna jest bez-
pieczna i czy jej stosowanie nie po-
gorszy naszego stanu zdrowia. Na 
dzień dzisiejszy możemy określić np. 

Kampo, jednak dziś przygotowywa-
ne są jako tabletki, kapsułki, czy dra-
żetki. Związane jest to nie tylko z wy-
godą dawkowania, ale także ze spo-
sobem i trybem naszego życia. Czę-
ściej sięgniemy po tabletkę, niż po 
aparaturę do przyrządzania odwa-
rów. Leki wg tradycji Kampo są po-
dzielone na trzy grupy: wyższej klasy 
tzw. życiowe mają działanie wzmac-
niające i odżywiające organizm. Śred-
niej klasy – leki regenerujące energię, 
zaś do klasy trzeciej należałą leki wy-
wołujące efekty uboczne, do stoso-
wania okresowego. Medycyna Kam-
po oprócz substancji roślinnych wy-
korzystuje substancje pochodzenia 
zwierzęcego.

Podobne podejście do organizmu 
człowieka znaleźć możemy w Tra-
dycyjnej Medycynie Indii (TMI). 
Według niej na zdrowie człowieka 
wpływ mają nie tylko czynniki pa-
togenne, ale również środowisko ze-
wnętrzne, stan duchowy i emocjonal-
ny. Dlatego też działania profi laktycz-
ne pozwalają zachować siły witalne 
w należytej kondycji. Podobnie jak 
w medycynie chińskiej, w TMI wy-
stępują węzły energetyczne - czakry, 
przez które przepływa moc. Zabu-
rzenie przepływu to nadejście cho-
roby. Najstarszym systemem leczni-
czym w Indiach i najbardziej rozpo-
wszechnionym na świecie jest liczą-
ca blisko 5000 lat Ayurweda. Słowo 
Ayurweda pochodzi od słów „Ayus” 
(życie) i „Veda” (wiedza, nauka), czy-
li wiedza o życiu. Tradycyjny ajur-
wedyjski system leczenia dąży do za-
chowania równowagi między ciałem, 
duszą i umysłem. Tak więc człowiek 
zdrowy to ten, który zachowuje rów-
nowagę pomiędzy stanem fi zycznym, 
stanem duchowym i psychicznym. 
Mniej znane indyjskie metody le-
czenia to: Siddha (popularna wśród 
ludności tamililskiej), Amchi (pro-
pagowana przez mnichów buddyj-
skich) oraz Uznani (stosowana wśród 
ludności posługującej się językiem 
urdu). Medycyna indyjska wykorzy-
stuje około 2000 ziół w różnych kom-
pozycjach i na różne stany chorobo-
we. Biorąc pod uwagę fakt, że w In-
diach występuje ok. 15 000 gatunków 
roślin kwiatowych, wydaje się to być 
niewiele.

ogrzewaczem”, słodki (żywioł zie-
mi) – związany jest z żołądkiem i śle-
dzioną wraz z trzustką, żywioł ten 
jest żywiołem centralnym. Żywioł 
ziemi daje podstawę budowania two-
rzenia substancji i energii, ostry (ży-
wioł metalu) – związany jest z płuca-
mi i jelitem grubym, słony (żywioł 
wody) – związany jest z nerkami i pę-
cherzem moczowym. Stosując różne 
smaki wpływamy na nasze zdrowie.

Medycyna dalekiego wschodu jest 
trudna w interpretacji ze względu na 
dualistyczne podejście jin-jang, nie-
mniej jednak należy stwierdzić, iż roz-
wijała się ona przez pokolenia opiera-
jąc się na obserwacjach pacjenta przez 
osobę, która postawiła diagnozę oraz 
sporządziła receptariusz. Wiele kom-
pozycji ziołowych ma złożony skład 
i trudno jest szukać bezpośredniej za-
leżności pomiędzy substancjami ak-
tywnymi, a działaniem terapeutycz-
nym w dzisiejszym jego rozumieniu. 
Łącznikiem pomiędzy naszą medycy-
ną, a medycyną dalekowschodnią wy-
dają się być obecnie suplementy die-
ty, coraz liczniej wprowadzane na ry-
nek europejski, a często zaczerpnięte 
z TMC. Dla przykładu można podać 
żeń-szeń, którego preparaty doczeka-
ły się wielu opracowań medycznych 
i którego działanie znamy wszyscy. 
Wiele z substancji roślinnych wscho-
du pojawiło się w naszym życiu jako 
rośliny adaptogenne, czyli te które 
mają przywracać homeostazę organi-
zmu np. cytryniec chiński. Aktualnie 
wiele ośrodków naukowych zajmują-
cych się fi tochemią szuka powiązań 
między składem ziół TCM, a wskaza-
niami terapeutycznymi.

Również tradycyjna medycyna Ja-
ponii znana jako Kampo, wykorzy-
stuje zioła. Przyjmuje się, że medycy-
na Kampo została rozpropagowana 
przez mnichów buddyjskich przyby-
wających z Chin. Obecnie blisko po-
łowa lekarzy japońskich przepisuje 
pacjentom leki wg medycyny Kampo. 
Dawniej w dużej mierze stosowane 
były odwary z mieszanek ziołowych. 
Technika ta obecnie jest rzadziej sto-
sowana, zastąpiono ją innymi posta-
ciami. Najczęściej odwary są suszo-
ne, a następnie granulowane. Japoń-
ski przemysł farmaceutyczny obecnie 
często sięga po tradycyjne receptury 
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składnikowych preparatów. Aktual-
nie obserwuje się pozytywne symp-
tomy współdziałania medycyny po-
chodzącej z różnych regionów świata, 
są tworzone wspólne szpitale, kliniki, 
czy też ośrodki naukowe łączące za-
równo wiedzę tradycyjną, pokolenio-
wą z osiągnięciami nowych technik 
diagnostycznych i leczenia jednostek 
chorobowych.

Bywa, że wiedza akademicka stoi 
w opozycji do tradycyjnych metod 
leczenia, jednak trudno jest podwa-
żyć wielowiekową tradycję stosowa-
nia substancji roślinnych w terapii 
wielu schorzeń, nawet w przypadku 
braku badań klinicznych. Ważne jest, 
aby pamiętać, że niezależnie od wy-
boru metody leczenia, musi ona być 
bezpieczna. Należy zatem kupować 
zioła tylko w miejscach, gdzie mamy 
pewność co do ich pochodzenia i ja-
kości, a w przypadku prowadzonego 
już leczenia o każdorazowym włącze-
niu fi toterapii należy poinformować 
lekarza.

jaki będzie efekt jednoczesnego po-
dawania leków syntetycznych z pre-
paratami roślinnymi. Najczęściej 
przytaczany jest przykład soku grejp-
frutowego, czy też dziurawca, których 
jednoczesne przyjmowanie może 
niekorzystnie bądź nawet toksycznie 
wpłynąć na nasze zdrowie. Na pod-
stawie analizy składu możemy rów-
nież określić toksyczność wielu sub-
stancji roślinnych.

Podsumowując, największe róż-
nice między wschodnią, a zachod-
nią medycyną polegają na podejściu 
do organizmu. Medycyna wschod-
nia leczy chorobę wpływając na cały 
organizm, starając się przywróć we-
wnętrzną równowagę. Ma to często 
wyraz w łączeniu ziół w odpowied-
nie mieszanki, które mają wielokie-
runkowe właściwości terapeutyczne. 
Medycyna zachodnia często skupia 
się na leczeniu danej jednostki cho-
robowej. Stosujemy zioła na przezię-
bienie, gorączkę, czy przemianę ma-
terii, najczęściej w postaci jedno-



Manuał aptekarski

42 Aptekarz Polski (wydanie jubileuszowe) 2011

Manuał aptekarski

42 Aptekarz Polski (wydanie jubileuszowe) 2011

zana z matrycą tworzącą nanocząstkę 
lub też nanokapsułek, gdzie substancja 
lecznicza jest pokryta membraną z ma-
teriału tworzącego nanocząstkę. W za-
leżności od rodzaju materiału tworzą-
cego nanocząstki wyróżniamy:

Nanocząstki nieorganiczne (cera-
miczne) – zbudowane ze związków 
nieorganicznych, najczęściej z tlen-
ków metali, siarczków metali i meta-
li, tworzą struktury o różnych wiel-
kościach, najczęściej niewielkich ok. 
50 nm i różnej porowatości. Materiały 
te są biokompatybilne, a ich powierzch-
nia może być stosunkowo łatwo mody-
fi kowana przez wiązanie z np. przeciw-
ciałami monoklonalnymi. Małe roz-
miary pozwalają uniknąć wychwytu 
przez układ siateczkowo-śródbłonko-
wy (RES). Nanocząstki nieorganicz-
ne mogą skutecznie chronić związek 
biologicznie aktywny przed czynni-
kami zewnętrznymi, ponieważ same 
nie zmieniają swoich właściwości pod 
wpływem czynników zewnętrznych 
tj. pH bądź temperatura. Ich porowa-
ta struktura pozwala na wykorzysta-
nie w terapii fotodynamicznej, gdzie 
czynnikiem aktywnym jest uwalniany 
tlen singletowy. Pory w nanocząstecz-
ce ceramicznej pozwalają na uwalnia-
nie jedynie cząsteczki tlenu, cząsteczka 
będąca donorem tego tlenu pozostaje 
wewnątrz nanocząstki – zmniejsza to 
w znaczny sposób efekty toksyczne. 
Nanocząstki metaliczne zbudowane 
ze złota o bardzo małych rozmiarach 
ok. 50 nm pozwalają na skuteczną dia-
gnostykę metycylinoopornych szcze-
pów Staphylococcus aureus [1,3].

stosowań już istniejących specyfi ków. 
Często nie zdajemy sobie sprawy, że za-
stosowanie nanotechnologii w farmacji 
wyprzedziło w sposób znaczny świato-
wy boom na tę dziedzinę. Badania nad 
tego typu nośnikami prowadzone są od 
ponad 30 lat. Dzięki temu dostępne są 
już preparaty zawierające te zaawanso-
wane technologie[1-4].

Zastosowanie nowoczesnej nano-
technologii w farmacji jest związane 
z użyciem nośników, które obarczone 
substancją aktywną poprawiają sku-
teczność terapii poprzez przetranspor-
towanie leku w miejsce działania, a tak-
że poprawiają jego bezpieczeństwo. Za-
stosowanie nanonośników może także 
zabezpieczyć samą substancję aktyw-
ną przed działaniem czynników wpły-
wających na jej trwałość. Nanonośniki 
obejmują cząstki submikronowe o róż-
nej strukturze. Dzięki swym niewiel-
kim rozmiarom mogą one przechodzić 
przez najmniejsze naczynia krwiono-
śne. Zastosowanie nanonośników zbu-
dowanych z materiałów biodegrado-
walnych umożliwia przedłużone uwal-
nianie substancji leczniczej. Rozmiar 
zabezpiecza je także przed fagocytozą. 
Wpływa to na wydłużenie okresu pół-
trwania leku w krążeniu (t0,5). Ze wzglę-
du na budowę wyróżnia się wiele ro-
dzajów nanonośników, w których sub-
stancja lecznicza może być rozpuszczo-
na, inkorporowana bądź adsorbowana.

RODZAJE NANONOŚNIKÓW

Nanocząstki są to na ogół kuliste 
twory mogące mieć charakter nanosfer, 
gdzie substancja lecznicza jest zwią-

Działanie leku jest zdeter-
minowane jego obec-
nością w miejscu dzia-
łania przez określony 
czas w ściśle określo-

nym stężeniu. Zadania nowoczesnej 
technologii postaci leku sprowadzają 
się w związku z powyższym do zasto-
sowania technik i technologii pozwala-
jących na:
– dostarczenie leku bezpośrednio do 
miejsca działania;
– wydłużenie czasu przebywania sub-
stancji aktywnej w miejscu działania;
– uzyskanie wpływu na jej dystrybucję.

Oprócz tego, ważnym aspektem 
nowoczesnej farmakoterapii jest bez-
pieczeństwo stosowania leku. Jest to 
kolejny aspekt, w którym właściwie 
opracowana postać leku może ode-
grać znaczącą rolę.

W wypełnieniu powyższych zadań 
nieodzowne staje się zastosowanie na-
notechnologii. Polega to na opracowy-
waniu materiałów i technologii już nie 
w skali mikro, lecz w skali nano, czy-
li wręcz na poziomie atomów i cząste-
czek. Zgodnie z defi nicją nanotechno-
logia zajmuje się materiałami o wielko-
ści od 1 do 100 nm w przynajmniej jed-
nym wymiarze. W praktyce jednak za 
część nanotechnologii uznaje się cząst-
ki od 1 do 1000 nm. Zastosowanie na-
notechnologii nie ogranicza się jedynie 
do rozwoju i projektowania nowych le-
ków, ale również oddaje wielkie usługi 
w poprawie bezpieczeństwa i skutecz-
ności leków stosowanych od lat, umoż-
liwia również odkrywanie nowych za-

Zastosowanie 
nanotechnologii

w nowoczesnej technologii postaci leku
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Już od 30 lat GlaxoSmithKline jest partnerem różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia 
w Polsce oraz aktywnie uczestniczy w organizacji konferencji naukowych poświęconych najnowszym 
rozwiązaniom stosowanym w przemyśle farmaceutycznym. 

W ramach realizacji inicjatywy „Rok 2011 rokiem opieki farmaceutycznej” fi rma GSK jest part-
nerem edukacyjnym kursów szkoleniowych organizowanych przez Farmapress, wydawcę „Czasopi-
sma Aptekarskiego”. Program, który odbył się już w Białymstoku i Poznaniu, a kolejny planowany jest 
w Kielcach, skierowany jest do magistrów farmacji w celu przygotowania ich do prowadzenia profi lak-
tyki zdrowotnej w zakresie farmakoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyko- i chemiote-
rapii chorób infekcyjnych oraz szczepień.

We współpracy z trzema polskimi hurtowniami GSK uruchomiło program detalicznego zaopa-
trywania aptek, który funkcjonuje obok tradycyjnego systemu sprzedaży leków GSK i ma na celu 
zapewnienie jak największej dostępności produktów leczniczych fi rmy dla polskich pacjentów. 

Jako że zależy nam, aby decyzje odnośnie leczenia pacjentów były podejmowane na bazie wiarygod-
nej informacji naukowej, dlatego też szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia etycznej i transpa-
rentnej współpracy ze środowiskiem lekarskim, farmaceutycznym oraz pielęgniarskim w naszym kraju.

i peptydów wydłużając ich okres pół-
trwania. Liposomy mogą zawierać za-
równo substancje hydrofi lowe, które 
mogą być zamknięte wewnątrz lipo-
somu lub substancje lipofi lowe, które 
mogą być rozpuszczone w membranie 
fosfolipidowej. Wadą liposomów jest 
ich stosunkowo ograniczona trwałość. 
Skuteczność preparatów liposomal-
nych ogranicza się w zasadzie do poda-
nia parenteralnego. Obecnie na rynku, 
bądź w fazie badań klinicznych znajdu-
je się wiele preparatów liposomalnych 
do podania parenteralnego zawierają-
cych między innymi takie leki jak cyta-
rabina, morfi na, amfoterycyna B, dau-
norubicyna, doxorubicyna. [2,6,7]

Stałe nanocząstki lipidowe SLN (solid 
lipid nanocariers) – zostały wynalezio-
ne na początku lat 90 jako alternatyw-
ny nośnik do emulsji liposomów i na-
nocząstek polimerowych. Są one zbu-
dowane ze stałego lipidu, stanowiącego 
sztywny rdzeń, stabilizowanego związ-
kiem powierzchniowo czynnym, dzię-
ki takiej budowie są bardziej stabilne 
od liposomów. SLN mogą stanowić no-
śniki dla leków podawanych doustnie, 
parenteralnie, wziewnie lub miejsco-

czenie odpowiedniej ilości leku w miej-
sce działania. Kolejną zaletą ich zasto-
sowania jest możliwość przechodzenia 
odpowiednio modyfi kowanych po-
wierzchniowo nanocząstek przez ba-
riery biologiczne jak np. bariera krew-
mózg, co może poprawić dostarczanie 
leków do centralnego układu nerwo-
wego. W badaniach, nanocząstki zbu-
dowane z PLGA znajdują zastosowa-
nie między innymi w walce z oporno-
ścią wielolekową stanowiącą poważny 
problem w skutecznej terapii nowotwo-
rowej, natomiast nanoczastki albumi-
nowe w leczeniu raka, gdzie powodują 
zwiększoną skuteczność działania. Na-
nocząstki polisacharydowe zbudowa-
ne z chitozanu są badane między inny-
mi pod kątem miejscowego naskórnego 
podania plazmidowego DNA, a cząstki 
chitozanowo-dextranowe jako nośniki 
dla insuliny podawanej doustnie. [1,3,5]

Liposomy – są to pęcherzyki zbudo-
wane z podwójnej warstwy fosfolipido-
wej. Liposomy są biokompatybilne, po-
siadają amfi fi lową strukturę, stosunko-
wo łatwo można modyfi kować ich po-
wierzchnię. Dzięki tym właściwościom 
stanowią doskonały nośnik dla protein 

Nanocząstki polimerowe są zbudo-
wane z różnego rodzaju cząsteczek po-
limerowych, syntetycznych bądź natu-
ralnych. Większość z nich jest biodegra-
dowalna i biokompatybilna. Wykazują 
także dużą zdolność do modyfi kacji po-
wierzchni. Mogą być zbudowane z żela-
tyny, chitozanu i jego pochodnych, ko-
polimeru kwasu poliglikolowego i po-
limlekowego (PLGA), kwasu polimle-
kowego (PLA), poliakrylocjanoakryla-
nów (PCA), polimetakrylanu metylu, 
a także albumin i innych. Ich właściwo-
ści, zależne w dużej mierze od rodzaju 
budującego je polimeru mogą być do-
datkowo zmieniane poprzez kowalent-
ne związanie na ich powierzchni poli-
etylenoglikolu (PEG). Takie „opłaszcze-
nie” powierzchni sprzyja zmniejszeniu 
zdolności wzbudzenia odpowiedzi im-
munologicznej i ograniczeniu fago-
cytozy nanocząstek przez RES. Dzięki 
temu zwiększa się poziom leku we krwi 
i organach takich jaki mózg, jelita i ner-
ki. Polimerowe nanocząstki są biokom-
patybilne i biodegradowalne. Posiadają 
ponadto duże możliwości w modyfi ka-
cji powierzchni (wiązanie odpowied-
nich ligandów) pozwalające na dostar-
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rzystywane jest tu zjawisko nadekspre-
sji niektórych receptorów w tkance 
zmienionej chorobowo. Efektywność 
tego typu transportu zależy od wła-
ściwego doboru odpowiedniego czyn-
nika „wiążącego” nanocząstkę w miej-
scu działania. Takie celowe dostarcza-
nie leku w miejsce działania zapewnia 
większą skuteczność i zmniejsza ryzy-
ko działań niepożądanych, ponieważ 
lek działa tylko w miejscu zmienio-
nym chorobowo. [1,3,12]

DROGI PODANIA 
NANOFARMACEUTYKÓW

Obecnie nanonośniki znajdują się 
głównie w preparatach rynkowych 
do podania parenteralnego, ale trwają 
nieprzerwane badania nad wykorzy-
staniem nanotechnologii w podaniu 
doustnym, wziewnym, transdermal-
nym i ocznym. Dla leków oÁ almicz-
nych nanocząstki muszą charaktery-
zować się biodegradowalnością, prze-
ziernością oraz odpowiednią przy-
czepnością. Przy zastosowaniu na-
nocząstek obserwuje się przedłużone 
uwalnianie, a także poprawioną bio-
dostępność w przypadku stosowania 
takich leków jak piroxikam, indome-
tacyna, dexamethazon, triamcinolon 
i fl urbiprofen. Badania nad postacia-
mi ocznymi są na razie na etapie labo-
ratoryjnym i wymagają dalszych ba-
dań in vivo i badań klinicznych. Przy 
podaniu doustnym na biodostępność 
wpływają głównie rozpuszczalność 
i wchłanianie. Te kluczowe czynniki 
mogą być poprawione poprzez zasto-
sowanie nośników nanocząsteczko-
wych. Głównymi polimerami wyko-
rzystywanymi w podaniu doustnym 
są PLA, PGA, PLGA i PCA. Najczę-
ściej stosuje się nanocząstki (ze wzglę-
du na ich większą stabilność w prze-
wodzie pokarmowym w porównaniu 
z innymi nośnikami) oraz micele po-
limerowe. Zaletami zastosowania na-
nocząstek jako nośników w doustnych 
postaciach leku jest ochrona substan-
cji leczniczej przed szkodliwym dzia-
łaniem soków trawiennych, przedłu-
żony czas bytowania w jelicie wyni-
kający z bioadhezji, endocytoza nano-
cząstek. Enkapsulacja polimerami jest 
szczególnie wykorzystywana w przy-
padku leków trudno rozpuszczalnych, 
ale także dla białek i peptydów. Wie-

aktywacji wzajemnie się łączyć, two-
rząc hydrożelową matrycę, dzięki cze-
mu mogą być wykorzystywane jako 
substancje uszczelniające rany rogów-
ki. [1,9,10]

TRANSPORT W MIEJSCE DZIAŁANIA 
(TARGETING)

Dzięki zastosowaniu nanotechno-
logii substancje aktywne mogą trafi ać 
głównie do organów i komórek zmie-
nionych chorobowo. Może to być osią-
gnięte przy wykorzystaniu zarówno 
aktywnego jak i biernego mechanizmu. 
Rozmieszczenie nanonośników z le-
kiem w organizmie zależy po pierwsze 
od stopnia ukrwienia tkanek. W spo-
sób naturalny tkanki bogato ukrwio-
ne, o dużym przepływie krwi mogą być 
bardziej nasycone lekiem pod warun-
kiem dobrej penetracji leku z krwi do 
tkanek. Bierny transport może także 
odbywać się dzięki efektowi zwiększo-
nej przepuszczalności i gromadzenia 
(EPR). Jest on wynikiem zwiększonej 
przepuszczalności naczyniówki nowo-
tworowej, dlatego krążące nanonośni-
ki z lekiem mogą kumulować się bar-
dziej w tkance nowotworowej. Efekt 
EPR występuje również w tkankach 
zmienionych zapalnie, tam gdzie ist-
nieje nadmiar bradykininy. Dostarcza-
nie leku na tej zasadzie jest wykorzy-
stywane np. w transportowaniu mody-
fi kowanych liposomów zawierających 
doxorubicynę. Taki preparat znajduje 
się już od wielu lat na rynku i wykazu-
je ponad sześciokrotnie większą efek-
tywność w porównaniu z samą doxo-
rubicyną. Poznanie biodystrybucji na-
nocząstek też może mieć wpływ na 
opracowanie celowanej postaci leku. 
Stwierdzenie, że nanoczastki akumulu-
ją się w układzie siateczkowo śródbłon-
kowym sprawiło, że są używane jako 
nośniki leków przy leczeniu wewnątrz-
komórkowych parazytoz jak np. leko-
opornej leiszmaniozy. [1,3,12]

Transport aktywny w miejsce dzia-
łania może odbywać się przy zastoso-
waniu mechanizmu ligand-receptor, 
przeciwciało-antygen, bądź zastoso-
waniu aptamerów. Błona komórkowa 
jest pokryta tysiącem receptorów za-
pewniających wiązanie odpowiednich 
ligandów lub nanocząstek zaopatrzo-
nych w takie ligandy. Takie wiązanie 
może indukować endocytozę. Wyko-

wo. Podobnie jak nanocząstki, mogą 
być modyfi kowane poprzez koniunk-
cję powierzchni z PEG aby zmniejszyć 
ich wychwyt przez RES, lub też wiąza-
ne z odpowiednim ligandem i wyko-
rzystywane do celowego dostarczania 
leku w miejsce działania.

Micele polimerowe – są to dyna-
miczne struktury o wielkości od 20 
do 100 nm zbudowane ze związków 
powierzchniowo czynnych i amfi fi lo-
wych polimerów, które w stężeniu po-
wyżej krytycznego stężenia micelarne-
go (cmc) mają zdolność do samoagre-
gacji. Na ogół budowa miceli sprowa-
dza się do hydrofobowego rdzenia i hy-
drofi lowej kory. Zastosowanie mice-
larnych nośników niesie poprawę roz-
puszczalności trudno rozpuszczalnych 
substancji, poprawę ich biodostępno-
ści i zmniejszenie toksyczności. Micele 
polimerowe mogą stanowić skuteczne 
nośniki dla takich leków jak diazepam, 
adriamycyna, NLPZ, fi braty, paxitaxel, 
tamoxifen, kampotecyna, porfi ryna, 
witaminy i inne. Odpowiedni dobór 
związków budulcowych pozwala na 
uzyskanie miceli uwalniających sub-
stancję leczniczą pod wpływem pod-
wyższonej temperatury, czy też zmian 
pH. Micele polimerowe znajdują też 
zastosowanie jako nośnik substan-
cji czynnej w terapii fotodynamicznej. 
Podobnie jak inne nanonośniki, mice-
le mogą także być powiązane ze specy-
fi cznymi ligandami. [1,4,6,8,9]

Dendrymery – są to polimerowe 
cząstki o regularnej rozgałęzionej bu-
dowie złożone z wielu precyzyjnie do-
branych monomerów, które wycho-
dzą promieniście ze środka cząstki. 
Polimerami tworzącymi dendrymery 
są najczęściej poliamidoaminy (PA-
MAM). Jednym z pierwszych przykła-
dów zastosowania dendrymerów było 
użycie ich jako nośnika dla cisplatyny 
– taki kompleks wykazywał wolniej-
sze uwalnianie leku, większą kumula-
cję w tkance nowotworowej oraz niż-
szą toksyczność w porównaniu z wol-
ną cisplatyną. W połączeniu z dendry-
merami w badaniach wykorzystywa-
ne są fl uorouracyl, metotreksat, doxo-
rubicyna czy ibuprofen. Dendrymery 
mogą poprawiać przezskórną dostęp-
ność leków co stwierdzono na przy-
kładzie indometacyny. Odpowiednio 
modyfi kowane dendrymery mogą po 
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nośnikami znajduje się w fazie badań 
przedklinicznych i klinicznych Zwa-
żywszy na powyższe na półkach ap-
tecznych będzie w niedługim czasie 
przybywać preparatów wykonanych 
przy udziale nanotechnologii.
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le badań jest wykonywanych w celu 
opracowania doustnego systemu za-
wierającego insulinę. Zastosowanie 
miceli polimerowych w doustnych 
postaciach leku ogranicza się w za-
sadzie do leków trudno rozpuszczal-
nych. [13-15]

PODSUMOWANIE

Zalety nanonośników są wielora-
kie. Mogą one być nośnikami zarów-
no dla substancji lipofi lowych jak i hy-
drofi lowych, nadają się jako nośniki 
dla leków podawanych głównie pa-
renteralnie, ale także innymi drogami.

Nanonośniki mogą zapewniać cią-
głe uwalnianie substancji leczniczej 
z matrycy polimerowej dzięki cze-
mu uzyskujemy stały poziom leku we 
krwi przy jednoczesnym zmniejsze-
niu częstotliwości podawania. Przy-
czyniają się do poprawy biodostęp-
ności i zwiększenia t0,5. Dzięki zasto-
sowaniu nanonośników możliwe jest 
poprawienie bezpieczeństwa terapii 
przez zmniejszenie toksyczności in-
korporowanej substancji leczniczej. 
Obecnie wiele preparatów z nano-
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już w tym mieście istnienie publicz-
nej apteki, której pracowników nazy-
wano „szandalani” od „szandal”, sprze-
dawanego tam drzewa sandałowego. 
Potwierdzone jest istnienie wyspecja-
lizowanych miejsc, gdzie sprzedawano 
leki również w Kordobie i Toledo.

Apteki w miastach zachodnio 
i środkowoeuropejskich wyodrębniły 
się prawdopodobnie ze stanu kupiec-
kiego, jednak jest wielu zwolenników 
teorii, którzy uważają, że aptekarstwo 
świeckie powstało po podziale daw-
nych obowiązków lekarzy-aptekarzy, 
a placówki wówczas powstałe wzo-
rowały się na organizacji istniejącej 
w klasztorach, gdzie zakonnicy spe-
cjalizujący się w lecznictwie przygo-
towywali leki. Polskie dokumenty po-
twierdzają obecność w XIII w. infi r-
mierza w opactwie cystersów w Para-
dyżu i dominikanina lekarza-apteka-
rza w Krakowie, a w XIV w. zakonni-
ka opiekującego się infi rmerią, klasz-
torną izbą chorych, w opactwie bene-
dyktynów na Łyścu.

Badania archeologiczne wskazu-
ją natomiast na imponujący rozwój 
miast polskich jeszcze przed lokacjami 
na prawie niemieckim i dowodzą ist-
nienia już wówczas specjalistycznych 
placówek handlowo-rzemieślniczych 
m.in. kramów aptecznych.

Przez kilka wieków ich obecność 
była typowa w targowych częściach 

a nasz zawód jeszcze szesnaście wie-
ków później był raczej umiejętnością, 
a nie nauką przyrodniczą. Jednak na-
zewnictwo farmaceutyczne sięgnęło 
do Galena i o farmacji stosowanej mó-
wiono „galenowa”, określając tym ter-
minem właśnie naukę o sporządzaniu 
leków i ich postaciach.

Istnienie aptek jako miejsc wy-
twarzania i sprzedaży leków, kontro-
lowanych przez władze terytorialne, 
sięga więc końca dziejów starożyt-
nych. Istotny rozwój przypadł jednak 
na czasy dominacji Arabów, którzy 
swą wiedzę i placówki rozwijali rów-
nież w miastach południowej Euro-
py. To Arabowie uświadomili sobie, 
jakie znaczenie ma zdrowie w życiu 
człowieka, a ci, którzy umieli wpływać 
na jego stan cieszyli się ogromnym 
prestiżem. Dzięki postępowi w zna-
jomości surowców leczniczych, któ-
rych liczba wzrosła o ponad dwa ty-
siące w porównaniu ze światem staro-
żytnym, konieczne stało się wyodręb-
nienie nowego zawodu. W szpitalach 
arabskich istniało pojęcie lekarza – 
„tabib” i osoby przygotowującej leki – 
„ator”. W Bagdadzie prawdopodobnie 
po raz pierwszy w szpitalu wydzielono 
pomieszczenie, które dzisiaj nazwali-
byśmy apteką. Taka struktura w pla-
cówce medycznej nie mogła pozostać 
bez wpływu na świetnie rozwijające 
się miasto i około 776 r. odnotowano 

Bardzo często spotykam się 
z wydawałoby się prostymi 
i podstawowymi pytaniami 
dotyczącymi historii far-
macji, na które jednak bez 

akademickiego wykładu trudno jest 
dać krótką odpowiedź. Do takich py-
tań należy również datowanie powsta-
nia naszego zawodu. Wszystko zależy 
od kryteriów jakie przyjmiemy. Przy-
wołany w tytule Klaudiusz Galen (131-
201) odebrał wykształcenie w Smyr-
nie, Koryncie, Palestynie i Aleksandrii, 
które pozwoliło mu zdobyć sławę le-
karza gladiatorów. Na wezwanie cesa-
rza Marka Aureliusza został jego leka-
rzem i wychowawcą syna. Dla nas jed-
nak jest przede wszystkim „ojcem far-
macji”, który we własnej aptece na Via 
Sacra w Rzymie przygotowywał leki.

To właśnie Galen opisał nowe for-
my leków m.in. delikatne proszki, wy-
ciągi, nalewki, odwary, napary, pastyl-
ki, pigułki, powidełka, maści, plastry 
i środki do okadzania. Był więc twórcą 
naukowej farmacji, właścicielem ap-
teki, kształcił swoich następców, ale 
zawodu aptekarza jeszcze nie wyod-
rębniono, czy więc był aptekarzem? 
A może zasługiwał na miano farma-
ceuty? Zgodnie z defi nicją Tadeusza 
Kotarbińskiego, „nauka – to wszelkie 
znawstwo, które dojrzało do tego, by 
móc być wykładanym jako odrębna spe-
cjalność na poziomie szkoły wyższej”, 

Z dziejów 
aptekarstwa
Czy Galen był 
aptekarzem?
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rych sumienności powyższe zostało po-
wierzone, jeżeliby im dowiedziono, że 
dopuścili się oszustwa na powierzonym 
urzędzie, muszą ponieść karę śmierci”. 
Lekarze zaś mieli bardzo precyzyjnie 
określone warunki kształcenia: „Po-
nieważ nie można osiągnąć nigdy peł-
nej wiedzy medycznej, o ile nie zdoby-
łoby się przedtem pewnych wiadomo-
ści z logiki, postanawiamy, iż nikt nie 
może studiować medycyny, jeśli przed-
tem co najmniej przez 3 lata nie stu-
diował logiki; po tym trzyletnim okre-
sie może przystąpić jeśli zechce, do stu-
diowania medycyny w ciągu pięciu lat; 
jednocześnie również ma nauczyć się 
chirurgii, która jest częścią medycyny”.

Losy naszego zawodu zostały zde-
terminowane tym „niedopatrzeniem” 
ustawodawczym na kilka wieków, 
a niewątpliwie zapisy zawarte w posta-
nowieniach sycylijskich miały wpływ 
na prawodawstwo także w innych pań-
stwach europejskich.

Tymczasem w połowie XIII w. od-
notowane zostały pierwsze informa-
cje o aptekach i aptekarzach na Ślą-
sku. W dokumentach świdnickich 
wymieniona jest apteka już w 1248 r., 
a kolejna z czasów księcia Bolka 
w 1264 r. W księdze czynszowej mia-
sta z 1332 r. opisany jest aptekarz 
Henryk, a pod koniec XIV w. apte-
karz Paweł i Jan.

Braki w prawie uzupełniane były 
przywilejami i tak pierwszym ksią-
żęcym przywilejem aptekarskim było 
prawdopodobnie zezwolenie księcia 
głogowskiego Henryka III na założe-
nie w 1281 r. apteki, która miała za-
opatrywać miasto i okolicę w środki 
lecznicze. Aptekarz nadworny, magi-
ster Piotr, korzystający z tego przy-
wileju był odnotowany w Głogowie 
w 1331 r. i w 1333 r.

Pierwszy w Polsce dokument świad-
czący o nadzorze aptek pochodzi 
z 1433 r. Był to lokalny akt wydany 
przez Akademię Krakowską, który 
wyznaczał rewizorów do aptek. Doku-
mentem rangi państwowej był statut 
Zygmunta I z 1523 r., który również 
dotyczył nadzoru nad aptekami: „Ap-
teki doktorowie lekarscy każdego roku 
oglądać mają. Iż wiele z aptekarzów 
nie mając rzeczy potrzebnych ku le-
karstwom, jedna rzecz za drugą zwykli 
kłaść, albo z starych i zwietrzałych rze-

balwierzami i cyrulikami, które su-
geruje dawniejszy związek z mianem 
„apteka”.

O rozwoju aptekarstwa zdecydo-
wały przede wszystkim ustawy, któ-
re regulowały początkowo lokalnie, 
a później na skalę kraju działalność 
parających się wytwarzaniem leków.  
Pierwsze podstawy prawne mają-
ce zasięg lokalny powstały na połu-
dniu Francji w miastach Montpellier, 
Arles i Marsylii w XII w. We wszyst-
kich trzech rozporządzeniach powta-
rzał się ten sam motyw: wszystkie leki 
aptekarze mieli robić sami, zgodnie 
z przepisami i tylko w myśl zaleceń 
lekarzy. Aptekarze z Arles i Monpel-
lier nie mogli wchodzić w żadne spół-
ki z lekarzami, a z kolei tylko w usta-
wie z Monpellier była mowa o tak-
sach aptekarskich. Wszystkie trzy 
miały charakter przysięgi, której zła-
manie było obłożone w Arles dotkli-
wą karą pieniężną.

Lokalne uporządkowanie zagad-
nień prawnych pomiędzy lekarzami 
i aptekarzami doprowadziło w efek-
cie do uchwalenia pierwszego do-
kumentu rozdzielającego czynności 
związane z leczeniem i przygotowy-
waniem leków obowiązującego na 
terenie całego państwa. Twórcą tego 
aktu prawnego był w 1231 r. Fryderyk 
II z dynastii Hohenstaufów, a doku-
ment znany jest pod nazwą Konsty-
tucji Królestwa Obojga Sycylii (Con-
stitutiones Regni Siciliae). Cytowany 
przez wszystkich historyków farmacji 
i przyjmowany jako ofi cjalna data na-
rodzin naszego zawodu nie wyjaśnia 
dlaczego aptekarstwo jeszcze przez 
kilka wieków pozostawało cechowym 
rzemiosłem. Odpowiedź jednak tkwi 
w owej Konstytucji, w której zabrakło 
konkretnych uregulowań prawnych 
mówiących o kształceniu aptekarzy, 
a co zostało dopełnione w stosunku 
do lekarzy. O tych co przygotowują 
„syropy i powidełka” zapisano:

„[…] Postanawiamy zobowiązać 
przysięgą złożoną na życie tych, którzy 
przygotowują leki, że będą je sporzą-
dzać wiernie według przepisu i sztu-
ki i ludzkich zdolności w obecności 
zaprzysiężonych mężów. Jeśliby ina-
czej robili, mają być ukarani konfi ska-
tą całego swojego majątku ruchomego. 
Ustanawiamy też, że urzędnicy, któ-

miast. Materiał źródłowy potwierdza, 
że w Warszawie okolice pomiędzy uli-
cą Zapiecek, a ulicą Wąski Dunaj były 
znane z takiej działalności. W 1448 r. 
na platea Monachorum, czyli prawdo-
podobnie na dzisiejszej ulicy Piwnej, 
sprzedawał swoje medykamenty nie-
jaki Maczuda. Zapotrzebowanie mu-
siało być ogromne skoro ogłoszono 
15 marca 1596 r. specjalną uchwa-
łę magistratu, na mocy której ustala-
no porządek ustawiania bud w Ryn-
ku Starej Warszawy (Ordinatio statu-
endarum Budarum in Circulo Civita-
tis): „od strony południowej aptekarze 
– Umiastowski, Mikołaj Mariani i Mi-
chał Fukier. W drugiej części Anna, 
wdowa po doktorze Mikołaju Alexan-
drinim; w trzeciej części aptekarz Pa-
weł Mariani mający aptekę przy ulicy 
Nowomiejskiej, Jan Łyszcza, Franciszek 
Szeliga, Baltazar Gissa oraz wdowy po 
Janie Strubiczu oraz Janie Erlerze”. 

Kramnica aptekarza-aromatariusza 
często przypominała gabinet osobli-
wości z krokodylami, rogami jedno-
rożca, zębami hipopotama, wężami, 
strusimi jajami i szczurami morski-
mi. Przy wejściu na stole stały słoje 
z teriakiem i różą smażoną, pudła na 
pasty cukrowe, konfekty i marcepany. 
Ze sklepienia zwisały zioła powiąza-
ne w pęczki pochodzące często z wła-
snych ogródków.

Status warszawskich kramów ap-
tecznych określał akt z 1516 r. zali-
czający naszych protoplastów do ce-
chu złotników i malarzy, potwier-
dzony jeszcze w 1749 r. W wykazach 
podatkowych aptekarze występowa-
li także obok księgarzy, poza listami 
rzemieślników cechowych. Niekiedy 
przynależeli także do bractw kupiec-
kich, co wyjaśnia handel pigmentami, 
gotowymi farbami, żywicami, świeca-
mi i spirytualiami. W Warszawie zda-
rzało się, że na czele bractwa kupiec-
kiego stał aptekarz. Odrębną „konfra-
ternię aptekarzy wolnego miasta Rze-
czypospolitej Warszawy” spotykamy 
dopiero w 1793 r.

Historyczna nomenklatura też nam 
nie ułatwia rozstrzygnięcia losów za-
wodu. Łacińskie apto, aptavi, apta-
tum, aptare – przyrządzać, przyspo-
sabiać, przygotowywać, zaopatrywać, 
łączy się z określeniem apothecium – 
płytką miseczką wywieszaną przed 
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zakładanie aptek udzielanych przez 
właścicieli miast lub władze miejskie.

Taka sytuacja miała swe konse-
kwencje w rzemieślniczym sposo-
bie kształcenia adeptów aptekarstwa 
i dotyczyła sytuacji w całej Europie. 
Decydujące zmiany dla aptekarstwa 
mogły nastąpić dopiero wówczas, gdy 
kandydaci do zawodu mogli zacząć 
kształcić się na uniwersytetach, a nie 
u mistrzów cechowych. Od XVI w. 
walczyli o te zmiany aptekarze pary-
scy, zabiegając o przekształcenie ap-
tekarstwa w zawód wyzwolony. Pełen 
sukces odnieśli dopiero w XVIII w., 
kiedy to uzyskali niezależność dzię-
ki dekretowi Ludwika XVI z 1777 r., 
a Szkoła Farmaceutyczna (College de 
Pharmacie) otrzymała prawa wyższej 
uczelni wraz z możliwością nadawa-
nia stopni naukowych. W Polsce ta-
kie zmiany zaszły zaledwie sześć lat 
później. W zreformowanej przez Ko-
misję Edukacji Narodowej Akademii 
Krakowskiej, od 1780 r. zwanej Szko-
łą Główną Koronną, w 1783 r. usta-
nowiono Katedrę Farmacji i Mate-
rii Medycznej. W Uniwersytecie Wi-
leńskim rok później powstała Kate-
dra Chemii i Farmacji, a kolejnym 
ośrodkiem akademickim, który przy-
jął studentów farmacji była Warsza-
wa. W 1809 r. Wydział Akademicko-
Lekarski otworzył Gabinet Farma-
ceutyczny. Pomimo uznania farmacji 
za naukę uniwersytecką nie uzyska-
ły mocy żadne szczegółowe przepisy, 
określające kwalifi kacje farmaceutów. 
Nadal obowiązywał rzemieślniczo-
akademicki system kształcenia, gdzie 
o nadaniu stopnia prowizora czy ma-
gistra nie decydowały władze uni-
wersyteckie, a powołana przez rząd 
Rada Lekarska.

Kandydat na ucznia aptekarskiego 
(14-18 letni - puer) musiał mieć ukoń-
czone jedynie cztery klasy gimna-
zjum i po trzech latach nieprzerwanej 
praktyki mógł przystąpić do egzami-
nu (tirocinium) przed Radą Lekarską, 
która wydawała patent pomocnika 
aptekarskiego. Po co najmniej kolej-
nych 2 latach praktyki mógł dopiero 
rozpocząć przypisane farmacji kur-
sy uniwersyteckie, które kończył eg-
zamin przed Radą Lekarską. Egzamin 
ustny obowiązywał z mineralogii, bo-
taniki, zoologii, fi zyki, chemii, far-

Akademii Krakowskiej, a ich urucho-
mienie uzależniała od złożenia egza-
minu na Wydziale Lekarskim Akade-
mii. Nie zachowały się żadne źródła 
dokumentujące wprowadzenie w ży-
cie i przestrzeganie uchwalonego pra-
wa. Ponad sto lat później podczas zle-
conej kontroli przez Komisję Edukacji 
Narodowej w Krakowie w 1778 r. spo-
śród 6 aptek tylko 3 miały odpowied-
nie zezwolenia.

Dochody naszych offi  cina sanita-
tis nie były zadawalające i aptekarze 
musieli trudnić się dodatkowo inny-
mi czynnościami - robili świece, wy-
rabiali pierniki i marcepany. Ich sta-
tus niewiele zmienił się w stosunku 
do czasów kramnic. Broniąc swojej 
pozycji dalej musieli szukać wspar-
cia przystępując do cechów albo uzy-
skując specjalne przywileje, które po-
zwalały na otworzenie, jak to miało 
miejsce w Warszawie w XVII w., ap-
teki królewskiej. I choć aptekarz na-
dworny był w Polsce jednocześnie 
aptekarzem wojskowym, idącym na 
wojnę i na równi z żołnierzami ryzy-
kował życiem, to otrzymane przywi-
leje rekompensowały te niedogodno-
ści. Prawdopodobnie dzięki przywile-
jowi – jus caducum – apteka na Zam-
ku, która powstała w 1602 r., funkcjo-
nowała w tym samym miejscu aż do 
czasów przebudowy Placu Zamkowe-
go w 1818 r. Prawo, o którym mowa 
dotyczyło tylko serwitorów, czyli ap-
tekarzy królewskich, którzy jako je-
dyni mogli w testamencie dyspono-
wać swoim majątkiem. Mieli przy-
wilej dostarczania dla dworu nie tyl-
ko leków, ale także win i tzw. konfek-
tów. Ważnym przywilejem było także 
zwolnienie od obowiązku przyjmo-
wania obywatelstwa miasta, w któ-
rym osiadali, a co za tym idzie byli 
zwolnieni z płacenia cła na sprowa-
dzane towary.

Aptekarstwo w krajach europej-
skich w podobny sposób zdobywa-
ło odrębność zawodową. W Hiszpa-
nii, Francji i Niderlandach aptekarze 
uciekali się pod ochronę wilkierzy 
cechowych, natomiast we Włoszech 
dość wcześnie powstały organizacje 
zawodowe pod nazwą collegia aroma-
tariorum lub speciariorum. W krajach 
niemieckich zawód aptekarski kształ-
tował się na podstawie zezwoleń na 

czy, lekarstwa czynić; skąd wiele ludzi 
w niebezpieczność żywota swego przy-
chodzi: Dlatego ustanawiamy i skazuje-
my; aby na potym doktorowie lekarscy 
w mieściech, w których mieszkają, apte-
ki każdego roku z pilnością przegląda-
li: a aptekarze będą im powinni wszyst-
ko pokazać pod straceniem apteki, któ-
rzy doktorowie takowe aptekarze niepo-
słuszne i niemające rzeczy potrzebnych 
i także świeżych, będą powinni nam 
i Radzie Miejskiej oskarżyć i opowie-
dzieć pod łaską naszą”.

Z czasów panowania Zygmunta 
Augusta na uwagę zasługuje uchwa-
ła dotycząca „miar i wag” i przestrze-
gania ustalonych cen, a w 1619 r., 
za czasów panowania Zygmunta III 
Wazy, powstał dokument mówiący 
o konieczności posiadania należy-
tych uzdolnień przez osobę przygo-
towującą leki.

Miary aptekarskie zostały ujedno-
licone dzięki wprowadzeniu, również 
w Polsce, systemu norymberskiego, 
tzw. funta norymberskiego. Funt dzie-
lił się na 12 uncji, 24 łuty, 96 drachm, 
288 skrupułów i 5760 granów. Naj-
starsze jednostki wagowe znalazły 
także swój przelicznik, i tak szczyp-
ta to pół drachmy, a garść pół uncji. 
Odważniki, skalowane według norm 
norymberskich miały kształt gniaz-
dek (miseczek) lub sześciennych ko-
stek i wyrabiane były z mosiądzu. 
Dużym przełomem w funkcjonowa-
niu aptek były również postanowie-
nia komisji miejskiej miasta Norym-
bergii, która zdecydowała o koniecz-
ności ujednolicenia wytwarzania le-
ków i na jej polecenie został wydany 
w 1546 r. kodeks Walerego Cordusa 
Pharmacorum confi ciendorum ratio 
vulgo Dispensatorium. Liczne wyda-
nia tego Dispensatorium, w Antwer-
pii, Wenecji, Lyonie i Lejdzie, świad-
czą o wadze problemu dostrzeżonego 
przez wiele krajów europejskich.

Polska nie miała jeszcze wówczas 
własnego kodeksu, a nasi aptekarze 
posługiwali się obcymi Dispensatoria-
mi z wyjątkiem dwóch miast - Gdań-
ska i Krakowa. Na naszych ziemiach 
niezwykłej wagi nabrała w tym cza-
sie ustawa Pretia rerum uchwalona na 
Sejmie Koronacyjnym Władysława IV 
w Piotrkowie w 1633 r. Oddawała ona 
apteki w Małopolsce pod kontrolę 
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mację jako naukę wypromował za-
wód, na kształtowanie się którego 
miała wpływ wiedza pozostawio-
na przez starożytnych, udoskonalo-
na przez naukę arabską, przyswojona 
w dużej mierze dzięki renesansowym 
herbarzom przez tych, którzy próbo-

wali pomóc innym zachować 
zdrowie. Wpływ na rozwój 
farmacji miały również roje-
nia alchemików, których po-
szukiwania kamienia fi lozo-
fi cznego nauczyły nas wiele 
o pracy laboratoryjnej, a na-
dzieja na odkrycie substan-
cji przedłużającej życie ciągle 

w nas tkwi. „Znawstwo” naszych an-
tenatów doprowadziło do otwarcia 
wydziałów farmaceutycznych w mu-
rach uniwersyteckich. Tymczasem za-
dania aptekarzy od wieków pozosta-
wały niezmienne. Zmieniał się je-
dynie nacisk, jaki kładziono na ich 
podstawowe obowiązki: przygotowa-
nie leku, jego dystrybucję oraz infor-
mowanie o działaniu i prawidłowym 
dawkowaniu. Współczesne wytyczne 
Unii Europejskiej wskazują promo-
wanie oświaty zdrowotnej jako pod-
stawowe zadanie pracowników aptek. 
W takiej rzeczywistości ważne są sło-
wa mgr Antoniny Leśniewskej, pa-
tronki Muzeum Farmacji w Warsza-
wie, z 1901 r.: „Gdzie się podziały lata 
obfi tości dawnych stuleci, kiedy farma-
cja rozkwitała we wszystkich cywilizo-
wanych krajach świata? […] Zmieniły 
się czasy i warunki życia, apteka sta-
ła się sklepem […]. Nie może tak da-
lej być, z pewnością społeczeństwo ap-
tekarskie otrząśnie się i na progu XX 
stulecia zbierze wszystkie swoje siły, by 
zrzucić jarzmo ze wszystkimi czynni-
kami sprzyjającymi rozkładowi jego 
organizmu i pójść wprost i odważnie 
na spotkanie ideałom”.

 dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN

Instytut Historii Nauki PAN,
Muzeum Farmacji 

im. mgr Antoniny Leśniewskiej,
Oddział Muzeum Historycznego 

m. st. Warszawy,
Wydział Farmaceutyczny WUM

wej, która miała prawo wydawania 
uprawnień zawodowych. Taki stan 
trwał do 1861 r., kiedy to Akademia 
Medyko-Chirurgiczna w Warszawie 
otrzymała wyłączne prawo nadawa-
nia stopni lekarskich i farmaceutycz-
nych. Od tego czasu wykształcenie 

farmaceutyczne potwierdzały już tyl-
ko władze akademickie. To był wiel-
ki przełom, ale konieczna była jeszcze 
reforma studiów i rezygnacja z rze-
mieślniczo-akademickiego kształce-
nia, a to nastąpiło dopiero po I woj-
nie światowej. W 1920 r. utworzono 
oddziały farmaceutyczne na uniwer-
sytetach i po raz pierwszy warun-
kiem podjęcia studiów było posiada-
nie matury. Kolejnymi przełomami 
było utworzenie w 1926 r. pierwsze-
go Wydziału Farmaceutycznego na 
Uniwersytecie Warszawskim i ujed-
nolicenie czteroletniego programu 
studiów w 1930 r. Wykształcenie ap-
tekarzy zmieniło poziom wykonywa-
nego zawodu, ale „Ustawa dla farma-
ceutów i aptek” z 1844 r., z różnymi 
zmianami, przetrwała ponad sto lat, 
aż do upaństwowienia aptek w 1951 r. 
Koncesje na prowadzenie apteki były 
koncesjami osobistymi, bez możliwo-
ści ich sprzedawania. Nabywca apte-
ki musiał starać się o własną konce-
sję, którą mógł otrzymać jeżeli wy-
legitymował się zgodnym z prawem 
aktem kupna i odpowiednimi kwa-
lifi kacjami zawodowymi. Wdowie po 
właścicielu apteki przysługiwało pra-
wo prowadzenia apteki przez czas 
wdowieństwa na podstawie koncesji 
uzyskanej przez męża, jego dzieciom 
do pełnoletniości, a innym spad-
kobiercom do dwóch lat od śmierci 
koncesjonariusza.

Aptekarze długo walczyli o uzy-
skanie odpowiedniej dla naszego za-
wodu rangi. O tym kogo w minio-
nych wiekach mogliśmy nazywać 
„aptekarzami” decydowało obowią-
zujące w danym czasie prawo. Far-

makognozji, farmacji, farmakologii 
oraz ze znajomości udzielania pomo-
cy w nagłych wypadkach, a praktycz-
ny polegał na wykonaniu dwóch pre-
paratów farmaceutycznych i dwóch 
chemicznych. Te same przedmio-
ty, jedynie w szerszym zakresie oraz 
dodatkowe praktyczne zada-
nia obowiązywały przy skła-
daniu egzaminu na aptekarza 
(lub aptekarza aprobowanego 
w Prusach).

Laboratoria uniwersyteckie 
nie były w tym czasie goto-
we na prowadzenie zajęć dla 
studentów farmacji. Wykła-
dy i demonstracje zarówno w Krako-
wie, Wilnie jak i w Warszawie odby-
wały się w laboratoriach aptecznych 
udostępnianych przez profesorów 
uczelni.

Ówczesne środowiska uniwersy-
teckie nie doceniały znaczenia nauk 
farmaceutycznych. Do ugruntowania 
naszej pozycji w tym świecie przy-
czynił się w dużym stopniu Stanisław 
Staszic, który w przemówieniu z oka-
zji otwarcia Wydziału Akademicko-
Lekarskiego 7 czerwca 1810 r. powie-
dział: „…Jakiegoż starania, jakiej nie-
ustannej baczności rządów nie wycią-
ga nad sobą farmacji nauka… Rzućmy 
tylko myśl na te wielkie z trzech dzia-
łów natury w farmaceuty powierzo-
ne składy, w którym razem skupione 
jest wszystko, w czym natura opatrzy-
ła dla uśmierzenia cierpień ludzkości 
pomocy, składy, w których tak się bli-
sko stykają życie i śmierć, w których 
najmniejsza pomyłka może stać się 
zabójstwem…”.

Otwarcie murów uniwersyteckich 
przed adeptami farmacji nie było 
równoznaczne z koniecznością od-
bycia studiów. Przepisy administra-
cyjne ustalały obowiązek zaliczenia 
„kursu chemiczno-farmaceutycznego” 
według ustaw z 1807 i 1820 r., ale do-
tyczyło to tylko tych aptekarzy, któ-
rzy pragnęli uzyskać zezwolenie na 
posiadanie apteki. Dopiero ustawa 
z 1844 r. wprowadzała bezwzględny 
warunek ukończenia studiów wyż-
szych do zdobycia pełnych kwalifi -
kacji zawodowych. Nadal jednak po 
ukończeniu uczelni absolwenci mu-
sieli składać powtórny egzamin przed 
organami administracji państwo-

O tym kogo w minionych wie-
kach mogliśmy nazywać „apte-
karzami” decydowało obowią-
zujące w danym czasie prawo.



Gedeon Richter to dziś ponad setka innowacyj-
nych wyrobów farmaceutycznych, które dostępne 
są na wszystkich kontynentach. Ale przedstawi-
ciele koncernu pytani o  � rmę, zawsze zaczynają 
opowieść od małej apteki w stolicy Węgier dzia-
łającej na początku ubiegłego stulecia, w  której 
rozpoczęła się historia koncernu. To tam młody 
aptekarz  Gedeon Richter rozpoczął produk-
cję i  sprzedaż własnych leków. Ulica Űllői 105 
w Budapeszcie, gdzie mieściła się pierwsza apteka 
 Gedeona  Richtera, do dziś ma na tyle duże znacze-
nie dla � rmy, iż znajdująca się tam historyczna ap-
teka pozostaje w rękach koncernu. W 2001 roku 
otwarto także w siedzibie � rmy muzeum, w któ-
rym każdy może zobaczyć, jak przez sto lat zmie-
niał się  Gedeon Richter, a  wraz z  nim przemysł 
farmaceutyczny w naszym regionie świata. 

OD APTEKARZA DO BIZNESMENA
Gedeon Richter urodził się w 1872 roku w boga-
tej rodzinie żydowskiego pochodzenia, w wiosce 
Ecséd na Węgrzech. Wkrótce chłopiec stracił 
oboje rodziców. Niedługo po porodzie zmarła 
matka, rok później – ojciec. Gedeon oraz jego 
dwaj bracia wychowywali się pod opieką dziad-
ków. Chłopiec szybko zrozumiał, że sam musi 
zawalczyć o swoją przyszłość. 

Gedeon 
Richter   – 

Gedeon Richter jako młody biznesmen

Pakowanie produktów w zakładach Richtera (1927)

Historia Gedeona Richtera 
to jednocześnie spory 

fragment historii przemysłu 
farmaceutycznego i piękna 

lekcja kapitalizmu, 
której goryczy dodaje 

wspomnienie II wojny 
światowej i komunizmu. 

węgierski aptekarz,  
  który tworzył historię farmacji
Przedwczesna – wynikająca z braku odpo-
wiednich leków – śmierć rodziców ode-
grała ważną rolę w  wyborze przyszłego 
zawodu. W  1895 roku Gedeon otrzymał 
dyplom farmaceuty na Uniwersytecie 
Budapeszteńskim. Terminował jako po-
mocnik farmaceuty w aptekach na terenie 
Węgier i w Europie Zachodniej. Był zawsze 
ambitny i ciekawy świata. Miał również to 
szczęście, że żył w czasach, gdy nauka i me-
dycyna zaczęły się szybko rozwijać.

Odkryto wówczas organoterapię. Gedeon 
Richter uznał, że leczenie ludzi wyciąga-
mi z  gruczołów zwierzęcych ma ogromną 
przyszłość. Organoterapia zainteresowała 
go na tyle, że poświęcił jej całe swoje życie. 

Pod koniec 1901 roku za otrzymany spa-
dek kupił Aptekę pod Orłem (SAS „Eagle” 
Pharmacy) przy Űllői 105, gdzie stworzył 
laboratorium. I tak Gedeon Richter rozpo-
czął wytwarzanie i sprzedaż leków wzmac-
niających oraz preparatów hormonalnych. 
Jego pierwszym produktem były zastrzyki 
„Tonogen Suprarenale” zawierające adrena-
linę z nadnercza. 

Rok później poślubił Annę Winkler. Małżeństwo 
to było wyjątkowo udane. Lászlo, jedyne dziecko 
Richterów i  przyszły następca ojca, przyszedł na 
świat w 1903 roku. Gedeon Richter śmiało patrzył 
w  przyszłość. W  1906 roku postanowił założyć 
spółkę farmaceutyczną, ponieważ SAS Pharmacy 
okazała się już zbyt mała, by sprostać potrzebom 
rozwijającego się biznesu. Kupił niewielką działkę 
przy ulicy Cserkesz 63 i wybudował na niej własną 
fabrykę. „Zakład farmaceutyczny” – jak nazywa-
li ten skromny na początku obiekt ludzie miesz-
kający w  jego sąsiedztwie – rozpoczął produkcję 
w 1907 roku.

WIZJONER I BIZNESMEN
Richter okazał się doskonałym strategiem. Przewidział rozwój ryn-
ku farmaceutyków i inwestował dokładnie w to, co przynosiło zyski. 
Oprócz preparatów organoterapeutycznych, stanowiących główny 
pro§ l spółki, Richter wszedł na rynek z produktami  § tochemicznymi 
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i  syntetycznymi. Lek nasercowy „Adi-
gan”, jak również dezynfekcyjny środek 
„Hyperol” oraz przeciwgorączkowy lek 
„Kalmopyrina” to przykłady sukcesu, 
jaki odniosły wczesne produkty § rmy. 
O ponadczasowości tego wyboru świad-
czy fakt, że dwa ostatnie leki są nadal 
popularne i dostępne.

Gedeon Richter postawił również na 
współpracę międzynarodową. Swoje 
pierwsze przedstawicielstwo utworzył 
we Włoszech, a następne dwa w Niem-
czech. W momencie wybuchu I wojny 
światowej spółka posiadała już 28 pa-
tentów. Wszystko wskazywało na to, 
że nic nie powstrzyma rozwoju § rmy 
Gedeona Richtera. Nic, oprócz wojny. 

NA PRZEKÓR 
PRZEŚLADOWCOM
Ustanowiona na Węgrzech Republika 
Sowiecka zaznaczyła swoje wpływy 
także w spółce. Firmę przejęło państwo, 
które wyznaczyło nowych zarządzają-
cych. Gedeon Richter odmówił współ-
pracy i zmuszony był uciekać z miasta. 

Po upadku Republiki Sowieckiej  Richter, działając 
wraz z  ministrem zdrowia rządu na uchodźstwie, 
zdołał odratować spółkę. Pod koniec lat 20. ubie-
głego wieku sprzedawano już około 150 rodzajów 
produktów. W  tym czasie Richter założył także 
10  zagranicznych jednostek zależnych. Zakłady 
produkcyjne w  Londynie, Meksyku, Mediolanie, 
Sao Paulo, Zagrzebiu i  Warszawie stanowiły naj-
ważniejsze centra produkcyjne. I tak, krok po kro-
ku, § rma Richter stała się jedną z najważniejszych 
spółek handlu zagranicznego na Węgrzech w  la-
tach 30. ubiegłego wieku. 

Karierę Gedeona Richtera zakończyła anty-
semicka polityka czasów II wojny światowej. 
W 1939 roku zmuszony był zrezygnować ze sta-

nowiska prezesa zarządu. Trzy lata później władze całkowicie usu-
nęły go z § rmy. Richter nie poddawał się jednak, zarządzał spółką 
z  domu za pośrednictwem zaufanych pracowników. Prześlado-
wanie Żydów wciąż się nasilało. Mimo kilku propozycji ucieczki 

Kiedy 110 lat temu węgierski farmaceuta kupił Aptekę pod 
Orłem w Budapeszcie i stworzył w niej małe laboratorium, 
nikt nie zdawał sobie sprawy, że właśnie powstała jedna 
z największych fi rm farmaceutycznych w naszej części Europy. 

Tu się wszystko zaczęło – apteka Gedeona Richtera dzisiaj, fot. „Gazeta Farmaceutyczna”
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nigdy nie opuścił kraju. Ukrywał się u  krewnych i  znajomych. 
W grudniu 1944 roku oddział węgierskiej partii socjalistycznej 
Arrow Cross aresztował mieszkańców domu, w którym przeby-
wała rodzina Richtera. Następnego dnia wszystkich rozstrzelano, 
a ciała wrzucono do rzeki. 

OSOBOWOŚCI, KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICĘ
W  historii � rmy dużą rolę odegrały jednostki. Drogę z  Apteki 
pod Orłem w  Budapeszcie do dużego międzynarodowego kon-
cernu � rma pokonała z  jej założycielem i  wieloletnim szefem – 
Gedeonem Richterem, następnie podupadłą wskutek zawirowań 
wojennych i znacjonalizowaną � rmę odbudowała dr Edit Varga, 

wybrana na prezesa w 1954 roku. Kobieta na stanowisku preze-
sa dużej � rmy w ówczesnych czasach była rzadkością, decyzja ta 
okazała się jednak słuszna. Za jej rządów Richter – ówcześnie 
przemianowany na Węgrzech na Kőbánya Pharmaceutical Com-
pany – złapał drugi oddech. Edit Varga objęła kontrolą zarówno 
kierownictwo polityczne, jak i część badawczą i szybko postawiła 
na innowacyjność, dzięki czemu spółka zaczęła ponownie odno-
sić sukcesy. Doskonałe wyniki miał zespół badawczy pracujący 
nad hormonem peptydowym ACTH, równie dobrze rozwijał 
się dział produkcji steroidów, a rozwój w zakresie witaminy B12 
przebiegał w oparciu o oryginalny proces Richtera. 

Ocierająca się bezpośrednio po wojnie o  zamknięcie � rma nie 
tylko przetrwała, ale także powoli odzyskiwała dawny blask. Co 
ciekawe, w  latach sześćdziesiątych Richter rozpoczął produkcję 
kosmetyków, a w kolejnym dziesięcioleciu nawet pestycydów. 

Obecnie, od blisko dwóch dekad Richterem zarządza Erik 
Bogsch, który z  � rmą związany jest od lat siedemdziesiątych, 
a dyrektorem zarządzającym został w 1992 roku. To pod jego ste-
rami spółka, która wskutek załamania się rynków Europy Środ-
kowej związanych ze zmianami systemowymi zaczęła przynosić 
straty, przeszła prywatyzację i  w  1994 roku zadebiutowała na 
giełdzie w Budapeszcie.

RECEPTA NA SUKCES – BIOTECHNOLOGIA 
I INNOWACJA
Richter przez lata sukcesywnie stawał się międzynarodową � rmą 
wspieraną przez swoje pododdziały, spółki joint venture oraz 
podmioty stowarzyszone, które swoją aktywność skupiają głów-
nie na badaniach, opracowywaniu nowych produktów, a  także 
produkcji i marketingu. 

Sieć oddziałów � rmy 
obecna jest w  Stanach 
Zjednoczonych, Unii Eu-
ropejskiej, krajach byłego 
Związku Radzieckiego 
oraz Japonii i w  krajach 
Bliskiego Wschodu. Pro-
dukty koncernu sprze-
dawane są w  ponad 100 
krajach na pięciu konty-
nentach. Marka Richter 
jest dobrze znana w Euro-
pie Środkowo-Wschod-
niej oraz krajach WNP, 
gdzie � rma posiada roz-
budowaną sieć marketin-
gową oraz dystrybucyjną. 
Firma dostarcza API, far-
maceutyczne substancje 

aktywne oraz produkty gotowe na rynek amerykański, wykorzy-
stując strategiczne powiązania i  długoterminowe umowy. Wartość 
sprzedaży grupy Richter w 2010 roku osiągnęła blisko miliard euro. 

Grupa wytwarza ponad 100 produktów farmaceutycznych dostęp-
nych w 170 różnych postaciach. Firma Richter poświęca szczegól-
ną uwagę opracowywaniu i wytwarzaniu leków kardiologicznych 
oraz antykoncepcyjnych, a  także produktów wpływających na 
funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i przewodu po-
karmowego. 

Richter znajduje się wśród nielicznych koncernów farmaceutycz-
nych na świecie, które oferują pełen zakres produktów ginekolo-
gicznych: nowoczesne środki antykoncepcyjne drugiej i  trzeciej 
generacji, kryzysowe leki antykoncepcyjne oraz preparaty przeciw-
grzybiczne. Ponadto � rma stale poszerza swoje portfolio produktów, 
wprowadzając produkty do leczenia niepłodności i innych rzadziej 
spotykanych chorób ginekologicznych. W dziedzinie leków gineko-
logicznych Richter jest podmiotem liczącym się w skali międzyna-
rodowej, posiadając znaczącą pozycję w tym segmencie w skali całej 
Unii Europejskiej. Ważnym rynkiem dla koncernu są także Stany 
Zjednoczone – Richter sprzedaje tam duże ilości aktywnych skład-
ników sterydowych oraz produkty do bezpośredniego zastosowania.

Gedeon Richter  zawsze dba o wykorzystanie nowoczesnych technologii

Fermentory witaminy B12 w Kobanya (1958)

Chemiczne Centrum Badawcze i budynek biurowy w Budapeszcie

Pod koniec 2010 roku Richter zakończył proces przejęcia dwóch 
dużych � rm, które pozwoliły umocnić pozycję spółki na rynku zdro-
wia kobiet. Objął kontrolę nad szwajcarską specjalistyczną � rmą 
PregLem zaangażowaną w opracowywanie nowych klas leków, sto-
sowanych w leczeniu łagodnych stanów ginekologicznych, na przy-
kład mięśniaków macicy, endometriozy, niepłodności oraz zrostów 
pooperacyjnych w jamie brzusznej. Z drugiej strony w ostatnim roku 
zakupiono dobrze znane portfolio doustnych środków antykoncep-
cyjnych niemieckiej � rmy Grunenthal.

Badania naukowe i  opracowywanie nowych preparatów pozostają 
kluczowe dla � rmy. Zatrudniając około 1000 osób w dziale badań 
i rozwoju, Richter stanowi najbardziej liczący się ośrodek w tej dzie-
dzinie w Europie Centralnej. Wspomniane badania i  rozwój obej-
mują trzy strategiczne obszary: opracowywanie nowych związków 
chemicznych, biotechnologia rekombinacji kwasów nukleinowych 
i opracowywanie produktów generycznych. 

W celu podtrzymania konkurencyjności � rma farmaceutyczna po-
winna poszerzać portfolio oferowanych produktów. W przypadku 
Richtera za strategiczne uznano opracowanie serii produktów bio-
technologicznych. We współpracy z Helm AG, � rmą z Hamburga, 
założono Richter-Helm Biologics, spółkę joint venture, która zajmu-
je się opracowaniem i wytwarzaniem białek bakteryjnych. W roku 
2008 rozpoczęto również budowę zakładu biotechnologicznego 
w węgierskim mieście Debreczyn. Po zakończeniu przedsięwzięcia, 
w roku 2012, zakład umożliwi � rmie Richter wytwarzanie najbar-
dziej skomplikowanych produktów pochodnych komórek ssaków.

GEDEON W POLSCE
Pierwszy raz Gedeon Richter zagościł w Polsce w dwudziestoleciu 
międzywojennym, otwierając u nas ważne dla � rmy centrum pro-
dukcyjne w Warszawie. W okolice stolicy Węgrzy wrócili w 2002 
roku, kupując większościowe udziały w  Pol� e Grodzisk. Richter 
stopniowo zwiększał swoje udziały w grodziskiej fabryce, aż do cał-
kowitej kontroli (dziś ma 99,86 procent). Polska jest krajem, w któ-
rym Gedeon Richter odkrywa duży potencjał rozwojowy. Przejęcie 
kontroli nad Polfą umożliwiło w 2009 roku koncernowi rebranding 
fabryki na Gedeon Richter Polska. Polacy odgrywają ważną rolę 
w badaniach prowadzonych przez koncern – w Grodzisku znajduje 
się Centrum Badawczo-Rozwojowe pracujące na rzecz Richtera. 

Z  drugiej strony polski rynek farmaceutyczny jest dla koncernu 
trzecim, najważniejszym rynkiem po Stanach Zjednoczonych oraz 
Rosji. Gedeon Richter jest tu reprezentowany przez dwie spółki – 

Gedeon Richter Polska w Grodzisku Mazowieckim

Wyprawa Richter Expedition, Aconcagua 2011

oprócz zajmującej się produkcją i rozwojem Gedeon Richter Polska 
działa w naszym kraju spółka handlowa Gedeon Richter Marketing 
Polska, dysponująca jednym z największych zespołów reprezentan-
tów medycznych odpowiedzialnych za promocję i sprzedaż produk-
tów Richtera w Polsce.

W TROSCE O ZDROWIE POKOLEŃ 
Gedeon Richter aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych społeczno-
ści krajów, w których działa. Mając na uwadze brak wystarczających 
środków w publicznym systemie ochrony zdrowia, Richter z zaan-
gażowaniem wspomaga narodowe programy pro� laktyczne, szerzy 
wiedzę na temat dbałości o zdrowie, a  także � nansuje akcje i pro-
gramy społeczno-edukacyjne kierowane do lekarzy, farmaceutów 
oraz pacjentów. Gedeon Richter od lat wspiera także organizację 
ważnych zjazdów naukowych oraz konferencji.

Firma aktywnie wspiera ludzi, którzy mają ambitne marzenia. 
29  stycznia 2011 roku na najwyższym szczycie Ameryki Połu-
dniowej – Aconcagua (6962 m n.p.m.) stanęli niewidomy Łukasz 
 Żelichowski i Piotr Pogon będący po resekcji płuca z powodu nowo-
tworu. Było to zwieńczenie sponsorowanej przez Gedeon Richter 
wyprawy „Richter Expedition – Aconcagua 2011”. Wyprawę zorga-
nizowano pod hasłem „Pokonujemy granice, dla… innych!”. 

SUKCES PO WĘGIERSKU
Dziś tylko na Węgrzech korporacja zatrudnia ponad 5000 osób 
oraz drugie tyle w  pozostałych 30 krajach świata, w  których 
znajdują się przedstawicielstwa i fabryki. Gedeon Richter posia-
da 5  zakładów produkcyjnych na Węgrzech, w  Polsce, Rumunii, 
Ukrainie, Rosji i Indiach, a produkty sygnowane logo GR sprze-
dawane są w prawie 100 krajach świata. Nowoczesna � rma stała się 
przykładem sukcesu węgierskiej przedsiębiorczości. W  Richterze 
każdy pamięta jednak, że wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu 
w małej aptece w Budapeszcie, gdzie pracę rozpoczął jej wizjoner-
ski właściciel. Dla Węgrów Gedeon Richter ucieleśnia lokalną wer-
sję amerykańskich historii „od pucybuta do milionera”.



nigdy nie opuścił kraju. Ukrywał się u  krewnych i  znajomych. 
W grudniu 1944 roku oddział węgierskiej partii socjalistycznej 
Arrow Cross aresztował mieszkańców domu, w którym przeby-
wała rodzina Richtera. Następnego dnia wszystkich rozstrzelano, 
a ciała wrzucono do rzeki. 

OSOBOWOŚCI, KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICĘ
W  historii � rmy dużą rolę odegrały jednostki. Drogę z  Apteki 
pod Orłem w  Budapeszcie do dużego międzynarodowego kon-
cernu � rma pokonała z  jej założycielem i  wieloletnim szefem – 
Gedeonem Richterem, następnie podupadłą wskutek zawirowań 
wojennych i znacjonalizowaną � rmę odbudowała dr Edit Varga, 

wybrana na prezesa w 1954 roku. Kobieta na stanowisku preze-
sa dużej � rmy w ówczesnych czasach była rzadkością, decyzja ta 
okazała się jednak słuszna. Za jej rządów Richter – ówcześnie 
przemianowany na Węgrzech na Kőbánya Pharmaceutical Com-
pany – złapał drugi oddech. Edit Varga objęła kontrolą zarówno 
kierownictwo polityczne, jak i część badawczą i szybko postawiła 
na innowacyjność, dzięki czemu spółka zaczęła ponownie odno-
sić sukcesy. Doskonałe wyniki miał zespół badawczy pracujący 
nad hormonem peptydowym ACTH, równie dobrze rozwijał 
się dział produkcji steroidów, a rozwój w zakresie witaminy B12 
przebiegał w oparciu o oryginalny proces Richtera. 

Ocierająca się bezpośrednio po wojnie o  zamknięcie � rma nie 
tylko przetrwała, ale także powoli odzyskiwała dawny blask. Co 
ciekawe, w  latach sześćdziesiątych Richter rozpoczął produkcję 
kosmetyków, a w kolejnym dziesięcioleciu nawet pestycydów. 

Obecnie, od blisko dwóch dekad Richterem zarządza Erik 
Bogsch, który z  � rmą związany jest od lat siedemdziesiątych, 
a dyrektorem zarządzającym został w 1992 roku. To pod jego ste-
rami spółka, która wskutek załamania się rynków Europy Środ-
kowej związanych ze zmianami systemowymi zaczęła przynosić 
straty, przeszła prywatyzację i  w  1994 roku zadebiutowała na 
giełdzie w Budapeszcie.

RECEPTA NA SUKCES – BIOTECHNOLOGIA 
I INNOWACJA
Richter przez lata sukcesywnie stawał się międzynarodową � rmą 
wspieraną przez swoje pododdziały, spółki joint venture oraz 
podmioty stowarzyszone, które swoją aktywność skupiają głów-
nie na badaniach, opracowywaniu nowych produktów, a  także 
produkcji i marketingu. 

Sieć oddziałów � rmy 
obecna jest w  Stanach 
Zjednoczonych, Unii Eu-
ropejskiej, krajach byłego 
Związku Radzieckiego 
oraz Japonii i w  krajach 
Bliskiego Wschodu. Pro-
dukty koncernu sprze-
dawane są w  ponad 100 
krajach na pięciu konty-
nentach. Marka Richter 
jest dobrze znana w Euro-
pie Środkowo-Wschod-
niej oraz krajach WNP, 
gdzie � rma posiada roz-
budowaną sieć marketin-
gową oraz dystrybucyjną. 
Firma dostarcza API, far-
maceutyczne substancje 

aktywne oraz produkty gotowe na rynek amerykański, wykorzy-
stując strategiczne powiązania i  długoterminowe umowy. Wartość 
sprzedaży grupy Richter w 2010 roku osiągnęła blisko miliard euro. 

Grupa wytwarza ponad 100 produktów farmaceutycznych dostęp-
nych w 170 różnych postaciach. Firma Richter poświęca szczegól-
ną uwagę opracowywaniu i wytwarzaniu leków kardiologicznych 
oraz antykoncepcyjnych, a  także produktów wpływających na 
funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i przewodu po-
karmowego. 

Richter znajduje się wśród nielicznych koncernów farmaceutycz-
nych na świecie, które oferują pełen zakres produktów ginekolo-
gicznych: nowoczesne środki antykoncepcyjne drugiej i  trzeciej 
generacji, kryzysowe leki antykoncepcyjne oraz preparaty przeciw-
grzybiczne. Ponadto � rma stale poszerza swoje portfolio produktów, 
wprowadzając produkty do leczenia niepłodności i innych rzadziej 
spotykanych chorób ginekologicznych. W dziedzinie leków gineko-
logicznych Richter jest podmiotem liczącym się w skali międzyna-
rodowej, posiadając znaczącą pozycję w tym segmencie w skali całej 
Unii Europejskiej. Ważnym rynkiem dla koncernu są także Stany 
Zjednoczone – Richter sprzedaje tam duże ilości aktywnych skład-
ników sterydowych oraz produkty do bezpośredniego zastosowania.

Gedeon Richter  zawsze dba o wykorzystanie nowoczesnych technologii

Fermentory witaminy B12 w Kobanya (1958)

Chemiczne Centrum Badawcze i budynek biurowy w Budapeszcie

Pod koniec 2010 roku Richter zakończył proces przejęcia dwóch 
dużych � rm, które pozwoliły umocnić pozycję spółki na rynku zdro-
wia kobiet. Objął kontrolę nad szwajcarską specjalistyczną � rmą 
PregLem zaangażowaną w opracowywanie nowych klas leków, sto-
sowanych w leczeniu łagodnych stanów ginekologicznych, na przy-
kład mięśniaków macicy, endometriozy, niepłodności oraz zrostów 
pooperacyjnych w jamie brzusznej. Z drugiej strony w ostatnim roku 
zakupiono dobrze znane portfolio doustnych środków antykoncep-
cyjnych niemieckiej � rmy Grunenthal.

Badania naukowe i  opracowywanie nowych preparatów pozostają 
kluczowe dla � rmy. Zatrudniając około 1000 osób w dziale badań 
i rozwoju, Richter stanowi najbardziej liczący się ośrodek w tej dzie-
dzinie w Europie Centralnej. Wspomniane badania i  rozwój obej-
mują trzy strategiczne obszary: opracowywanie nowych związków 
chemicznych, biotechnologia rekombinacji kwasów nukleinowych 
i opracowywanie produktów generycznych. 

W celu podtrzymania konkurencyjności � rma farmaceutyczna po-
winna poszerzać portfolio oferowanych produktów. W przypadku 
Richtera za strategiczne uznano opracowanie serii produktów bio-
technologicznych. We współpracy z Helm AG, � rmą z Hamburga, 
założono Richter-Helm Biologics, spółkę joint venture, która zajmu-
je się opracowaniem i wytwarzaniem białek bakteryjnych. W roku 
2008 rozpoczęto również budowę zakładu biotechnologicznego 
w węgierskim mieście Debreczyn. Po zakończeniu przedsięwzięcia, 
w roku 2012, zakład umożliwi � rmie Richter wytwarzanie najbar-
dziej skomplikowanych produktów pochodnych komórek ssaków.

GEDEON W POLSCE
Pierwszy raz Gedeon Richter zagościł w Polsce w dwudziestoleciu 
międzywojennym, otwierając u nas ważne dla � rmy centrum pro-
dukcyjne w Warszawie. W okolice stolicy Węgrzy wrócili w 2002 
roku, kupując większościowe udziały w  Pol� e Grodzisk. Richter 
stopniowo zwiększał swoje udziały w grodziskiej fabryce, aż do cał-
kowitej kontroli (dziś ma 99,86 procent). Polska jest krajem, w któ-
rym Gedeon Richter odkrywa duży potencjał rozwojowy. Przejęcie 
kontroli nad Polfą umożliwiło w 2009 roku koncernowi rebranding 
fabryki na Gedeon Richter Polska. Polacy odgrywają ważną rolę 
w badaniach prowadzonych przez koncern – w Grodzisku znajduje 
się Centrum Badawczo-Rozwojowe pracujące na rzecz Richtera. 

Z  drugiej strony polski rynek farmaceutyczny jest dla koncernu 
trzecim, najważniejszym rynkiem po Stanach Zjednoczonych oraz 
Rosji. Gedeon Richter jest tu reprezentowany przez dwie spółki – 

Gedeon Richter Polska w Grodzisku Mazowieckim

Wyprawa Richter Expedition, Aconcagua 2011

oprócz zajmującej się produkcją i rozwojem Gedeon Richter Polska 
działa w naszym kraju spółka handlowa Gedeon Richter Marketing 
Polska, dysponująca jednym z największych zespołów reprezentan-
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W TROSCE O ZDROWIE POKOLEŃ 
Gedeon Richter aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych społeczno-
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środków w publicznym systemie ochrony zdrowia, Richter z zaan-
gażowaniem wspomaga narodowe programy pro� laktyczne, szerzy 
wiedzę na temat dbałości o zdrowie, a  także � nansuje akcje i pro-
gramy społeczno-edukacyjne kierowane do lekarzy, farmaceutów 
oraz pacjentów. Gedeon Richter od lat wspiera także organizację 
ważnych zjazdów naukowych oraz konferencji.

Firma aktywnie wspiera ludzi, którzy mają ambitne marzenia. 
29  stycznia 2011 roku na najwyższym szczycie Ameryki Połu-
dniowej – Aconcagua (6962 m n.p.m.) stanęli niewidomy Łukasz 
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nizowano pod hasłem „Pokonujemy granice, dla… innych!”. 
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da 5  zakładów produkcyjnych na Węgrzech, w  Polsce, Rumunii, 
Ukrainie, Rosji i Indiach, a produkty sygnowane logo GR sprze-
dawane są w prawie 100 krajach świata. Nowoczesna � rma stała się 
przykładem sukcesu węgierskiej przedsiębiorczości. W  Richterze 
każdy pamięta jednak, że wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu 
w małej aptece w Budapeszcie, gdzie pracę rozpoczął jej wizjoner-
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kuracjusze potrafi li dzwonić do apteki 
z prośbą o… cukierki ślazowe. Potrze-
ba oczywiście była, i to nagląca: gar-
dło zdarte pijackim śpiewem! Magi-
ster Henryk Nitribitt, właściciel apteki 
położonej tuż przy krynickim deptaku, 
w sezonie kuracyjnym praktycznie nie 
sypiał, a poza sezonem – nie pozwalał 
mu na to przyzwyczajony do ciągłych 
pobudek organizm. Kończyło się to 

niestety tym, że większość farmaceu-
tów wyglądała już po kilku latach 

prowadzenia swej wymarzo-
nej apteki w opłakany spo-
sób. Zmęczone twarze, zga-
szone spojrzenia, podkrążo-
ne oczy… Żaden z nich nie 

wypowiedział jednak słowa 
skargi na swą sytuację – świa-

domość służby wyższym celom 
była więcej jak oczywista! Mało tego, 

w listach i korespondencji do pism far-
maceutycznych, aptekarze często chwa-
lili się i pozdrawiali wzajemnie pisząc, 
że są „w pogotowiu, na głos dzwonka”.

Także ta „świadomość służby” ka-
zała wielu aptekarzom pozostawać 
w swych aptekach w czasie najcięż-
szych nawet działań wojennych. Wielu 
z nich padło w ten sposób ofi arą be-
stialstwa wkraczających wojsk… Czę-
sto farmaceuci swą posługę pełnili po-
mimo całkowitego już braku leków, 
uważając, że ich obowiązkiem jest 
czuwać na swym posterunku. W cza-
sie słynnej bitwy o Gorlice w roku 

do apteki”. Stąd, najczęściej na piętro, 
gdzie aptekarz mieszkał, biegł stalowy 
drut, wchodził do mieszkania, a koń-
czył się tuż przy jego łóżku, tymże wła-
śnie dzwonkiem… Dzwonki te po dziś 
dzień budzą traumatyczne skojarzenia 
u potomków dawnych aptekarzy! Ileż 
to razy budziły wszystkich w domu!

W małych miejscowościach i mia-
steczkach, gdzie każdy znał każdego, 
aptekarza ściągano z łóżka stosunko-
wo rzadko. Któż bowiem chciałby na-
razić się śpiącemu burmistrzowi lub 
naczelnikowi straży pożarnej? W naj-
gorszej sytuacji pozostawali aptekarze 
z miejscowości o charakterze uzdrowi-
skowym i wypoczynkowym, gdzie ba-
wiący się do późnych godzin nocnych 

Wyobraźmy sobie aptekę dyżuru-
jącą całodobowo, przez cały tydzień, 
cały miesiąc, cały rok! Wyobraźmy so-
bie, że w aptece tej pracuje jeden far-
maceuta, który odpowiada za wszyst-
kie jej czynności: za recepturę, pracę 
za pierwszym stołem, zamawianie to-
waru… Wyobraźmy sobie wreszcie, 
że ów aptekarz pracuje w ten sposób 
już dziesięć, dwadzieścia, trzydzie-
ści lat, aż w końcu w prasie farma-
ceutycznej ukaże się jubileuszo-
wy artykuł, przypominają-
cy, że oto mija pięćdziesiąt 
lat, odkąd wstąpił na drogę 
zawodową!

To wcale nie opis kosz-
maru sennego przemęczo-
nego pracą farmaceuty – taka 
jeszcze przed kilkudziesięciu laty 
była codzienna rzeczywistość więk-
szości aptekarzy! Apteka stała na stra-
ży zdrowia ludności bez przerwy, a jej 
pracownik, na każde – także nocne – 
wezwanie pacjenta, aptekę otwierał 
i ekspediował leki. Większość aptek, 
z wyjątkiem wielkomiejskich, prowa-
dzona była zazwyczaj przez jednego 
farmaceutę, będącego właścicielem fi r-
my. To właśnie on, pełniąc „stały dyżur”, 
czuwał przez całą noc w oczekiwaniu 
potrzebujących. Instrumentem, który 
służył do przywoływania aptekarzy, był 
potężny dzwonek. Uchwyt do takiego 
dzwonka znajdował się przy drzwiach 
apteki, tuż przy tabliczce „Dzwonek 

Przedwojenna, emaliowa tabliczka „Dzwonek 
do apteki”, umieszczona przy drzwiach wejścio-
wych do dawnej, nowosądeckiej apteki „Pod 
Gwiazdą”. Zdjęcie współczesne.

Historia 
farmacji 

uczy nas… 
jak się poświęcać 
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to zarówno Żydzi, których przerzucali 
przez granicę specjalni, wyspecjalizo-
wani kurierzy, jak również młodzi męż-
czyźni, chcący się przedostać do pol-
skich armii na zachodzie. Wszystkich 
przybyszów i przesiedleńców z ziem 
przyłączonych do III Rzeszy, magister 
Brągiel otaczał bezinteresowną, troskli-
wą pomocą, dostarczając za darmo le-
ków i pożywienia.

Ukoronowaniem pełnego poświę-
ceń życia większości aptekarzy nie 
były medale i odznaczenia, ale… pięk-
na śmierć! W obiegowej opinii, powta-
rzanej w wielopokoleniowych apte-
karskich rodzinach, prawdziwy farma-
ceuta, który całe życie spędził w apte-
ce, także i tam powinien był życie swe 
zakończyć. Czasopisma farmaceutycz-
ne donosiły wówczas w treści nekrolo-
gu, że dany kolega padł na posterunku, 
zmarł w czasie pełnienia dyżuru, bądź 
też dokonał życia w ukochanej placów-
ce. Tak było do roku 1951. Później star-
si, wysłużeni jak się wówczas mawiało, 
farmaceuci byli zmuszani do przejścia 
na emeryturę i ustąpienia miejsca mło-
dym. Jednak nawet wówczas znajdował 
się sposób, aby ostatnia droga wiodła 
przez aptekę! Właściciel apteki w Czar-
nym Dunajcu, magister Kazimierz Try-
buła, syn założyciela tej apteki, Igna-
cego, zmarł niedługo po przejściu na 
emeryturę. Ostatnim życzeniem sę-
dziwego aptekarza, wyrażonym przed 
śmiercią w roku 1984 było, aby trumnę 
z jego zwłokami przenieść przez apte-
kę, przez miejsce, w którym się wycho-
wał, dla objęcia którego ukończył stu-
dia farmaceutyczne i któremu poświę-
cił całe dorosłe życie!

I właśnie takich pięknych, pełnych 
poświęcenia i blasku postaw, powin-
niśmy nauczyć się z historii farmacji!

dr n. farm. Maciej Bilek

Piśmiennictwo u autora

W swych artykułach, publikowanych 
na łamach „Aptekarza Polskiego”, czę-
sto podkreślam wyjątkowość apteki, 
jako miejsca „świętego”. Po raz pierw-
szy jednak muszę wspomnieć, że etos 
ten funkcjonował w dwóch kierun-
kach. Owszem, pacjenci ściągali czap-
ki wchodząc do apteki, głęboko kłania-
li się farmaceucie i odczuwali wobec 
pięknego wnętrza izby ekspedycyjnej 
szacunek, zmieszany z nieśmiałością. 
Jednak także i dawny aptekarz zdawał 
sobie sprawę, że pracuje w miejscu wy-
jątkowym, a co za tym idzie, każdy, kto 
w nim się znajdzie, musiał być wyjąt-
kowo traktowany. Zasada ta zyskała 
szczególny wymiar w czasie okupacji 
niemieckiej, kiedy to polscy aptekarze 
udzielali schronienia członkom ruchu 
oporu, prześladowanym przez oku-
pantów oraz ludności żydowskiej. Zna-
ny Czytelnikom „Aptekarza Polskie-
go” magister Eugeniusz Brągiel, właści-
ciel apteki w Piwnicznej, niemal przez 
całą okupację w podziemiach swej ap-
teki chronił po kilka osób, które przy 
pomocy kurierów miały zamiar prze-
dostać się przez pobliską granicę. Byli 

1915, pomimo zmasowanego ostrzału 
artyleryjskiego prowadzonego przez 
działa burzące, apteka magistra Hipo-
lita Nowaka pozostała otwartą. Ksiądz 
Bronisław Świeykowski w swej gło-
śnej książeczce „Z dni grozy w Gor-
licach” (Kraków, 1919) wspomina, 
że apteka podczas całej inwazyi była 
wprawdzie otwartą, ale zupełnie bez 
lekarstw. Znana Czytelnikom „Apte-
karza Polskiego” magister Klementy-
na Zubrzycka-Bączkowska, przetrwa-
ła w otwartej bez przerwy limanow-
skiej aptece najcięższe dnie września 
1939 roku, nie myśląc nawet o jej za-
mknięciu. Jej córka Janina Bączkow-
ska, na łamach książki „Wspomnienia 
farmaceutów z lat 1939-45”, przybliża-
ła tamte chwile: apteka jest cały czas 
czynna i ona przez parę tygodni, cięż-
kich pierwszych tygodni okupacji hitle-
rowskiej, jest ostoją i pomocą dla ludzi 
chorych. Wybucha epidemia czerwon-
ki, nie ma lekarzy, chorzy więc przy-
chodzą po poradę do apteki. Z zapasu 
surowców wykonuje się potrzebne le-
karstwa, uświadamiając równocześnie 
chorych o podstawowych zasadach hi-
gieny i ucząc ich, jak należy postępo-
wać, aby uniknąć rozszerzania się epi-
demii. Zmęczone i przeciążone już pra-
cą w dniach wybuchu wojny pracujemy 
nadal ponad siły przez całe dnie i noce, 
nie myśląc o jedzeniu i wypoczynku. 
Apteka nasza jest jedyną czynną pla-
cówką służby zdrowia w mieście i oko-
licy. (…) Ludzie chorują, wciąż potrze-
bują pomocy i leków. Nasza matka i my 
wraz z nią nigdy nie opuściłyśmy swo-
jego posterunku wykonując szarą co-
dzienną pracę farmaceuty w poczuciu 
obowiązku wobec ojczyzny, społeczeń-
stwa i zawodu. Stały dyżur, który pełni-
ła miejscowa apteka, zawsze trwał.

Często mówi się o lekarzach-ofi arach 
swej pracy, wymieniając przy tej okazji 
nazwiska kilku znanych medyków, któ-
rzy zmarli na choroby zakaźne. Któż 
jednak pamięta o farmaceutach, którzy 
w czasie epidemii nie zamykali swych 
aptek, służyli swym pacjentom ponad 
siły i sami padali jej ofi arą? Na samą 
tylko grypę „hiszpankę” zmarło w Ga-
licji kilkunastu farmaceutów, m.in. wła-
ściciel pierwszej apteki w Zakopanem 
i aktywny działacz społeczny magi-
ster Ferdynand Tabeau oraz burmistrz 
Gorlic, magister Feliks Tarczyński.

Magister farmacji Władysław Durbasiewicz, był przykładem 
farmaceuty, który do końca swego długiego życia był aktywny 
zawodowo i nie potrafi ł rozstać się z apteką… Zmarł w roku 
1938 w Krakowie, w wieku… 87 lat! Jak podawały „Wiadomo-
ści Farmaceutyczne” (1939, nr 31, s. 465), aktem ostatniej swej 
woli wszystkie swoje oszczędności w kwocie 10 000 złotych 
przekazał na cele Towarzystwa Szkoły Ludowej.

Zmęczona, naznaczona licznymi troskami 
twarz magistra Henryka Nitribitta. 

[Ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ CM.]
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większych koncernów farmaceutycz-
nych, zmiana struktury sprzedaży 
i kanałów dystrybucji).

Powyższe zmiany były wyzwaniem 
dla wszystkich podmiotów uczestni-
czących w obrocie lekami i innymi 
produktami leczniczymi. W przeciągu 
kilkunastu ostatnich lat liczba aptek 
prawie się podwoiła. O ile w 1997 r., 
tj. 2 lata przed wprowadzeniem Kas 
Chorych (nowej wówczas instytucji 
– płatnika nadzorującego wykorzysta-
nie środków leczniczych przez pod-
mioty uczestniczące w ich obrocie) 

RYNEK FARMACEUTYCZNY...
Rynek farmaceutyczny od prze-

mian ustrojowych przeszedł bardzo 
wiele zmian. I to zarówno wynikają-
cych z regulacji prawnych (ustawy 
i rozporządzenia regulujące zasady 
obrotu lekami), administracyjnych 
(powołanie Kas Chorych, a później 
NFZ), branżowych (wzrost liczby ap-
tek i hurtowni farmaceutycznych, 
a potem coraz większa konsolidacja 
tych podmiotów), czy rynkowych 
(wzrost znaczenia zagranicznych fi rm 
farmaceutycznych, powstawanie coraz 

Jak zmieniał się 
rynek farmaceutyczny 

w Polsce
Piotr Kula

Prezes PharmaExpert
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Oczywiście nie można jedynie na tej 
podstawie wnioskować o rentowno-
ści aptek, która z przyczyn wcześniej 
wspomnianych nie jest aż tak dobra.

Ceny za leki rosną. Na początku 
1997 r. średnia cena produktu lecz-
niczego zakupionego w aptece wy-
nosiła zaledwie 3,80 pln, obecnie jest 
to już 16,20 pln. Największy wzrost 
cen widoczny był w latach 1998-2002. 
W ostatnich latach ceny już nie rosną 
tak szybko (wzrost wyhamował do kil-
kudziesięciu groszy na rok). Natomiast 
marże apteczne po początkowym 
wzroście (lata 1998-2000) przez na-
stępnych kilka lat spadały lub utrzymy-
wały się na niższym o 2 pp poziomie. 
Rok 2008 przyniósł ponowny wzrost 
średniej marży, jednakże od początku 
br. marże ponownie notują spadek.

NOWA USTAWA REFUNDACYJNA...
Nowa ustawa refundacyjna wraz 

z innymi aktami prawnymi z nią po-
wiązanymi to następne wyzwanie dla 
rynku farmaceutycznego, gdyż wpro-
wadza zupełnie nowy system fi nanso-
wania przez Państwo leków i wyrobów 
medycznych. Mimo, iż zmiany dotyczą 
segmentu leków refundowanych, będą 
miały wpływ na wszystkie segmenty 
rynku. Zmiany te odczują wszystkie 
podmioty uczestniczące w łańcuszku 
sprzedaży, od producenta, przez hur-
townie i apteki aż po płatnika (pacjent 
i NFZ). Ustawa ta wprowadzi inny 
sposób budowania grup limitowych, 
przyporządkowania do grup odpłat-
ności. Wprowadza „sztywne” ceny 
i marże. Zakłada również zwiększe-
nie częstotliwości publikacji zmian na 
wykazach, co pozwoliłoby na dosto-
sowanie się do szybko zmieniającego 
się rynku (aczkolwiek postulat ten jest 

istnienia Kas Chorych i NFZ) wpły-
wała znacznie na wzrosty wartości 
rynku, gdyż wciąż największym jego 
segmentem są leki refundowane przez 
państwo. Poszerzanie się rynku w seg-
mencie sprzedaży odręcznej wpłynęło 
też na zmianę udziałów tego segmen-
tu w całości obrotu aptecznego. O ile 
w 1998 r. segment sprzedaży odręcz-
nej stanowił 30,8% całego rynku, to 
w 2011 roku było to już 36,4%. Najniż-
szy udział tego segmentu miał miejsce 
w 2003 r. (powołanie NFZ), kiedy sta-
nowił 27,8% całego rynku. Od tamtego 
czasu systematycznie ten udział rośnie. 
Cały rynek apteczny w przeddzień 
zmian organizacyjnych służby zdrowia 
(1998 r.) wart był blisko 10 mld pln. 
Przez następne 3 lata wzrost rynku był 
2-cyfrowy. Również w roku recesji go-
spodarczej na świecie (2008 r.) rynek 
zadziwiająco wzrósł o 11,5%. Jednakże 
ubiegły rok (+2,75%), jak i prognozy na 
rok 2011 (+2,14%) są znacznie słabsze. 
Ale wartość tego rynku przez te kilka-
naście lat wzrosła o ponad 300%!

DLA STATYSTYCZNEJ APTEKI...
Dla statystycznej apteki w ciągu 16 

lat wartość sprzedaży podwoiła się. 

liczba aptek zbliżała się dopiero do 
8 tys. (w 1999 r. było już 9 tys. aptek), 
to w 2011 r. liczba ich wynosi już 13,5 
tys. (dane na lipiec 2011).

Pomijając inne aspekty jak działa-
nia fi rm farmaceutycznych, hurtow-
ni, Ministerstwa Zdrowia, to już sam 
wzrost liczby aptek przyczynił się do 
zwiększonej konkurencji pomiędzy 
nimi. Średnia liczba pacjentów odwie-
dzających statystyczną aptekę z roku 
na rok systematycznie malała (mimo 
większej konsumpcji leków). Jeszcze 
w 2002 r. na jedną aptekę przypada-
ło ponad 4 tys. pacjentów (wówczas 
funkcjonowało na rynku 10,4 tys. 
aptek). Obecnie na statystyczną ap-
tekę przypada 3,6 tys. pacjentów (na 
13,5 tys. aptek). W efekcie z roku na 
rok, aby pozostać na rynku apteki co-
raz częściej wybierają uczestnictwo 
w sieciach aptecznych, franczyzie, 
czy grupach zakupowych. W czerwcu 
2009 r. więcej aptek się zamykało niż 
otwierało. Taka sytuacja trwała ponad 
rok. Obecnie liczba aptek nie osiągnę-
ła jeszcze liczby sprzed 2 lat.

RYNEK APTECZNY

Rynek apteczny rósł wartościowo 
dynamicznie przez te lata. I to zarów-
no z uwagi na zwiększoną liczbę fi rm 
farmaceutycznych obecnych na rynku 
i wiążący się z tym wzrost konkurencji 
(cenowej jak i jakościowej), ale również 
z uwagi na zmianę i wzrost ilości ofe-
rowanego asortymentu. Również duże 
znaczenie dla rozwoju rynku miało 
powstanie zapotrzebowania (lub jego 
kreacja) dla nowych segmentów rynku 
(kosmetyki, suplementy diety itp.), czy 
wprowadzanie zmian na wykazach le-
ków refundowanych. Każda taka zmia-
na (szczególnie we wczesnych latach 
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od wielu lat ponawiany i do tej pory 
nie udało się wyjść poza 1-2 zmiany 
wykazów leków refundowanych na 
rok). Nowa ustawa dla części produ-
centów (zwłaszcza generycznych) sta-
nowi szansę na zaistnienie lub zwięk-
szenie swojego udziału w dystrybucji 
produktów leczniczych. Odbyłoby się 
to kosztem fi rm innowacyjnych, któ-
re z uwagi na groźbę eksportu rów-
noległego i politykę korporacyjną 
mogłyby zrezygnować z uczestnictwa 
w wykazach leków refundowanych. 
Dla wszystkich fi rm ustawa oznacza 
zwiększone ryzyko prawne i groźbę 
tzw. „paybacku” (kwoty zwrotu, czyli 
sumy jaką podmiot odpowiedzialny 
musi zwrócić Państwu w przypadku, 
gdy rynek i dany produkt producen-
ta przekroczy planowane wydatki). 

Wpłynie to na rentowność produktu. 
Wprowadzenie ustawy wpłynie rów-
nież na zmianę cen leków i wyro-
bów medycznych. W krótkim okresie 
zmiany te mogą w przypadku części 
grup limitowych wpłynąć na skoki 
cen (zarówno wzrosty jak i spadki), 
a średnia zapłata pacjenta za staty-
styczne opakowanie leku refundowa-
nego może wzrosnąć. Z uwagi na li-
kwidację mechanizmów rynkowych 
(obniżenie marży hurtowej, brak moż-
liwości stosowania „sprzedaży wiąza-
nej”) ustawa negatywnie dotknie ry-
nek hurtowy leków. Natomiast apteki 
dotknie marża degresywna (naliczana 
do leku, który jest limitem w grupie). 
Z uwagi na wielkość udziału w ryn-
ku leków refundowanych apteki mogą 
znacznie stracić na marży dla tych 

produktów, która i tak jest najmniej-
sza z wszystkich segmentów rynku. 
Ta zmiana w połączeniu z zmianami 
w hurcie może się odbić negatywnie 
na kondycji fi nansowej aptek, tym 
bardziej, iż już teraz kondycja części 
aptek nie jest zbyt dobra (m.in. za-
dłużenia w hurtowniach). Ustawa na-
kłada również na apteki konieczność 
podpisania umowy na sprzedaż pro-
duktów refundowanych, określa czas 
i sposoby przekazywania informacji 
na temat sprzedaży do NFZ oraz za-
wiera dość rygorystyczne podejście 
do kontroli i kar względem aptek, 
które złamią przepisy ustawy. Drugie 
półrocze br. jest czasem przygotowy-
wania aktów prawnych wykonaw-
czych do rzeczonej ustawy i zapew-
ne te działania będą miały wpływ na 
rynek już w tym roku, gdyż wszyscy 
uczestnicy rynku farmaceutyczne-
go przygotowują się na zmiany jakie 
wniesie wprowadzenie od przyszłego 
roku nowej ustawy.

W tym gorącym okresie musi-
my pamiętać również o przyjemnych 
chwilach takich jak uchwalenie przez 
Sejm RP 19 kwietnia 1991 r. ustawy 
o izbach aptekarskich. To kluczowe 
wydarzenie dla polskiego aptekarstwa. 
W związku z obchodami jubileuszu 
20. lecia odrodzonego samorządu ap-
tekarskiego, chciałbym życzyć wszyst-
kim aptekarzom i farmaceutom wielu 
sukcesów i osobistej satysfakcji z wy-
konywania pięknego zawodu. 
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mocne w kontaktach z pacjentami trudnymi, czy ze skłon-
nościami do rozemocjonowania, ponieważ zmniejsza siłę 
negatywnych uczuć rozmówcy. Inną, ze wszech miar god-
ną polecenia metodą przekazywania treści są tzw. komu-
nikaty „ja”. Pozwalają one w sposób nienaruszający god-
ności drugiej osoby przekazać sprawy trudne, proble-
matyczne, czasem wręcz nieprzyjemne. Jest to metoda 
wpływania (ale nie manipulacji), dająca odbiorcy szan-
sę skorygowania swojego nieakceptowanego zachowa-
nia. Odbywa się to w sposób nie wywołujący u niego re-
akcji sprzeciwu, czy gniewu, ponieważ w komunikacie „ja”
nadawca mówi wyłącznie o własnych odczuciach, obawach 
i oczekiwaniach, bez nakazywania, czy wskazywanie kon-
kretnego rozwiązania problemu. Książka omawia także 
szereg blokad, jakie występują w komunikacji z pacjentem, 
przedstawia także założenia metody sześciu kroków roz-
wiązywania konfl iktów.

Głównym zamysłem książki jest przedstawienie postaw 
skutkujących poprawą sposobu komunikowania się pra-
cowników służby zdrowia z pacjentami. Zaprezentowane 
w niej metody można stosować jednak również w odnie-
sieniu do współpracowników czy bliskich. Umiejętność ko-
munikacji interpersonalnej jest przecież warunkiem satys-
fakcjonujących i zdrowych relacji międzyludzkich.

Autorzy książki dr Ä omas Gordon i W. Sterling Edwards 
są uznanymi autorytetami. Dr Ä omas Gordon jest psycho-
logiem, autorem ośmiu książek, w tym bestsellerowego tak-
że w Polsce „Wychowania bez porażek”. Uznawany jest za 
prekursora demokratycznego modelu przywództwa oraz 
propagatora metod efektywnej komunikacji. W. Sterling 
Edwards jest lekarzem, specjalistą chirurgii naczyń i serca, 
szczególnie zaangażowanym w niesienie pomocy pacjen-
tom w stanie terminalnym i ich rodzinom.

mgr farm. Olga Sierpniowska

Thomas Gordon, W. Sterling Edwards
„Rozmawiać z pacjentem”
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”
219 stron, okładka miękka

Człowiek tylko wówczas przestaje reagować 
negatywnie na pożądany tryb postępowania,

jeżeli ma udział w stwierdzeniu, że właśnie taki 
tryb jest pożądany

Gordon Allport

Jak rozmawiać, aby się porozumieć? Jak słuchać, aby 
chciano do nas mówić? Jak mówić, aby zostać wysłucha-
nym? Na te pytania, i nie tylko odpowiada książka wydana 
nakładem wydawnictwa SWPS Academica pt. „Rozmawiać 
z pacjentem”. Autorzy przekonują, iż pewien sposób prowa-
dzenia rozmowy może mieć naprawdę znaczenie terapeutycz-
ne. Zgromadzili oni obszerny materiał dowodowy, świad-
czący o tym, że pacjenci, którzy doświadczyli skuteczności 
komunikacji interpersonalnej w kontaktach z pracownikami 
służby zdrowia, są bardziej zadowoleni ze sposobu leczenia, 
mniej skłonni do narzekań, że są źle leczeni, zaś rekonwale-
scencja przebiega u nich znacznie szybciej.

Powszechnym wydaje się niestety zjawisko polegają-
ce na tym, iż większości pacjentów brakuje odwagi, by pytać 
o wszystko, co ich niepokoi, a często nie rozumieją dokład-
nie tego, co mówi do nich profesjonalista. Tymczasem zgod-
nie z przytoczonym w nagłówku mottem pacjent powinien 
być partnerem współuczestniczącym w procesie leczenia. 
Wspólne rozwiązywanie problemów daje lepszą motywację 
do przyjęcia wynegocjowanych rozwiązań. Natomiast brak 
empatii, płytki humanizm sprawia, że pacjenci zaczynają 
nabierać przeświadczenia, iż wiodącym motywem pracy 
medyka nie jest dobro chorego, lecz korzyść fi nansowa. Au-
torzy konkludują, iż zwracanie się w kierunku niekonwen-
cjonalnych metod leczenia w dużym stopniu ma swoje źró-
dło w fakcie, iż ludzie oferujący tego typu usługi są mniej 
zainteresowani stroną techniczną i biurokratyczną procesu 
leczenia, a bardziej zwracają uwagę na osobowością pacjen-
ta i są skłonni poświęcić więcej czasu na rozmowę. Chociaż 
realia pracy współczesnego lekarza, czy farmaceuty wymu-
szają pewną automatykę działań nie wolno zapomnieć, że 
pacjenci chcą odczuwać szacunek i wsparcie duchowe.

Publikacja omawia szereg technik, między innymi me-
todę aktywnego słuchania. Udzielanie porad i informacji 
jest ważnym elementem pracy lekarzy i farmaceutów, jed-
nak równie ważne jest słuchanie. Dopiero oba te elemen-
ty łącznie wpływają na zadowolenia pacjenta z konsulta-
cji. Wbrew obiegowej opinii, aktywne słuchanie nie pole-
ga wyłącznie na uważnym i skupionym wysłuchaniu tre-
ści. Natomiast prawidłowo stosowane jest niezwykle po-

Rozmawiać 
z pacjentem
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Nowe rejestracje

Pacjent, lekarz lub aptekarz – bez względu na to 
w której z tych ról występujemy, wszyscy czeka-
my na nowe leki. Z każdym rokiem jest ich co-
raz więcej, co zawdzięczamy odkryciom nowych 
cząsteczek farmakoterapeutycznych oraz dyna-

mizmowi fi rm farmaceutycznych, które podejmują wyzwa-
nie dostarczenia nowych leków na rynek.

Najczęstszą sytuacją jest powstanie nowego leku, w którym 
jako substancja czynna występuje znana już cząsteczka. O nowe 
odkrycia jest znacznie trudniej. Tym niemniej, każdy nowo za-
rejestrowany lek należy uznać za sukces ludzkości, niezależnie 
od tego, że w niektórych grupach terapeutycznych nie można 
narzekać na brak bezpiecznych i skutecznych leków.

Aptekarz Polski podjął zadanie publikacji pełnej infor-
macji o rejestracjach nowych leków dokonywanych za-
równo przez rodzimy Urząd Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jak 
i w procesie europejskim. Ponadto publikujemy informacje 
o nowościach rynkowych, bowiem nie każdy zarejestrowany 
lek trafi a od razu na rynek.

Nowości, 
za którymi goni 

każdy lekarz 
i aptekarz

Wszystko to możliwe jest dzięki współpracy z fi rmą 
IMS oraz z panem doktorem Jarosławem Filipkiem, który 
jest autorem comiesięcznych opracowań publikowanych 
w Aptekarzu Polskim. Dziękujemy. Jesteśmy chyba jedy-
nym pismem aptekarskim w Polsce informującym regu-
larnie, co miesiąc, o nowych rejestracjach i nowościach 
rynkowych. Jakość opracowań doktora Jarosława Filipka 
jest doceniana przez aptekarzy, a także przez lekarzy za-
glądających na nasze łamy. Cieszymy się z tego, bowiem 
zawarte w tych opracowaniach informacje są brane pod 
uwagę przy wyborze sposobu farmakoterapii i służą pa-
cjentowi. Na zdrowie.

Z powodu dużej objętości opracowań prezentujemy 
obok część aktualnego opracowania dotyczącą produk-
tów leczniczych zarejestrowanych na obszarze Unii Eu-
ropejskiej oraz nowe marki wprowadzonych produktów 
leczniczych w Polsce w miesiącu lipcu. Wszystkie materia-
ły są dostępne na naszym portalu: www.aptekarzpolski.pl 
w dziale Nowe Rejestracje. Zapraszamy!
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J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; 
J01G – Aminoglikozydy przeciwbakteryjne; 
J01GB – Inne aminoglikozydy

Tobramycinum: 
Tobi Podhaler (Novartis Europharm) w postaci prosz-

ku do inhalacji w kapsułkach w dawce 28 mg to 4. zareje-
strowany w tej klasie preparat tobramycyny. Do sprzedaży 
wprowadzono płyny do inhalacji z nebulizatora: Tobi (No-
vartis) i od grudnia 2007 Bramitob (Torrex Chiesi). Nie zo-
stał jeszcze wprowadzony na rynek preparat iniekcyjny To-
bramycin B. Braun.

Tobi Podhaler jest wskazany do leczenia supresyjnego 
przewlekłego zakażenia płuc wywołanego Pseudomonas 
aeruginosa u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat z muko-
wiscydozą. Preparat został w roku 2003 dopuszczony jako 
lek sierocy.

Tobramycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym 
wytwarzanym przez Streptomyces tenebrarius. Działa głów-
nie poprzez zaburzanie syntezy białka, co prowadzi do 
zmian w przepuszczalności błony komórkowej, postępują-
cego niszczenia otoczki komórkowej i w końcu do śmierci 
komórki. Działa bakteriobójczo w stężeniach równych stę-
żeniu hamującemu lub nieco większych.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; 
J05AE – Inhibitory proteazy

Boceprevirum: 
Victrelis (Merck Sharp & Dohme) jest wskazany w leczeniu 

przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (CHC), 
wywołanego zakażeniem wirusem genotypu 1, w skojarzeniu 
z peginterferonem alfa oraz rybawiryną, u pacjentów doro-
słych ze skompensowaną chorobą wątroby, wcześniej niele-
czonych lub po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia.

Boceprewir jest inhibitorem proteazy HCV NS3. Boce-
prewir kowalencyjnie, ale odwracalnie, wiąże się z seryną 
Ser139 w miejscu aktywnym NS3 proteazy i poprzez alfa-
ketoamid hamuje replikację wirusa w komórkach gospoda-
rza zainfekowanych HCV.

W lipcu 2011 r. Komisja Europejska w ra-
mach procedury centralnej wydała 9 
decyzji o dopuszczeniu do obrotu no-
wych produktów leczniczych przezna-
czonych do stosowania u ludzi. Doty-

czą one: 4 nowych substancji czynnych (belimumab, boce-
prewir, famprydyna, ipilimumab) i 6 substancji czynnych 
używanych już w medycynie. Produkty omówiono w ra-
mach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej pre-
paratu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania 
według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając 
inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie interneto-
wej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://
www.emea.europa.eu).

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czyn-
ność układu płciowego;
G03A – Hormonalne środki antykoncepcyjne działają-
ce ogólnie;
G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty 
jednofazowe;
G03AA14 – Nomegestrol i estrogen

Nomegestrolum+estradiolum:
Zoely (Merck Serono) to 1. zarejestrowana marka środ-

ków antykoncepcyjnych o podanym składzie.
Octan nomegestrolu jest silnie selektywnym progesta-

genem, pochodzącym z występującego naturalnie hormo-
nu steroidowego progesteronu. Octan nomegestrolu cha-
rakteryzuje się silnym powinowactwem do ludzkiego re-
ceptora progesteronu oraz silną aktywnością antygona-
dotropową, aktywnością antyestrogenową z udziałem re-
ceptora progesteronu, umiarkowaną aktywnością antyan-
drogenową oraz pozbawiony jest jakiejkolwiek aktywno-
ści estrogenowej, androgenowej, glukokortykoidowej oraz 
mineralokortykoidowej. Zoely zawiera naturalny estro-
gen 17β-estradiol, identyczny z endogennym hormonem 
ludzkim. Działanie antykoncepcyjne Zoely opiera się na 
interakcji różnych czynników, z których za najważniejsze 
uważa się hamowanie owulacji oraz zmiany wydzielania 
śluzu szyjkowego.

Nowe rejestracje 
  UE Lipiec 2011
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Belimumabum: 
Benlysta (Glaxo Group) jest wskazany jako terapia uzu-

pełniająca u dorosłych pacjentów z aktywnym, seropo-
zytywnym toczniem rumieniowatym układowym (SLE) 
o wysokim stopniu aktywności choroby (np. z obecnością 
przeciwciał przeciwko dsDNA i z niskim poziomem dopeł-
niacza) pomimo stosowania standardowego leczenia.

Belimumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym 
IgG1λ, wytwarzanym w systemie ekspresji komórek mysich 
szpiczaka (linia komórkowa NS0) z zastosowaniem techni-
ki rekombinacji DNA. Belimumab jest swoisty dla rozpusz-
czalnego ludzkiego białka stymulującego limfocyty B (BLyS, 
określane także jako BAFF i TNFSF13B). Benlysta blokuje 
wiązanie rozpuszczalnego BLyS, czynnika przeżywalności 
limfocytów B, z jego receptorami na tych limfocytach. Nie 
wiąże się bezpośrednio z limfocytami B, lecz przyłączając się 
do BLyS uniemożliwia przeżycie limfocytom B, w tym tak-
że limfocytom B autoreaktywnym, jak też redukuje różnico-
wanie limfocytów B w komórki plazmatyczne wytwarzające 
immunoglobuliny. Poziom BLyS jest podwyższony u pacjen-
tów z SLE i innymi chorobami autoimmunologicznymi. Za-
obserwowano związek pomiędzy poziomem BLyS w osoczu 
i aktywnością SLE. Względny udział poziomu BLyS w patofi -
zjologii SLE nie jest do końca wyjaśniony.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; 
M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację 
kości;
M05BA – Bifosfoniany

Acidum ibandronicum: 
Ibandronic Acid Sandoz w doustnej dawce 50 mg to roz-

szerzenie względem zarejestrowanej w Polsce postaci iniek-
cyjnej tego leku. Zarejestrowanych jest 12 marek leków za-
wierających kwas ibandronowy. Do sprzedaży wprowadzo-
no 2 leki iniekcyjne: Bondronat (Roche) i Bonviva (Roche), 
a także 2 leki doustne: Bondronat (Roche) w dawce 50 mg 
i Bonviva (Roche) w dawce 150 mg przyjmowanej 1 raz 
w miesiącu. Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Iasibon (Phar-
mathen) w postaci doustnej i iniekcyjnej, leki doustne Bo-
denza (Roche), Ibandronat Apotex, Ibandronate Arrow (Ar-
row Poland) i Ibandronic Acid Mylan w dawce 150 mg oraz 
Ibandronic acid Gentian Generics, Ibandronic Acid Teva, 
Ikametin (+Pharma) i Ossica (Gedeon Richter Polska) w 2 
dawkach, a także leki iniekcyjne Bodenza (Roche) i Ibandro-
nic Acid Sandoz.

Wskazaniem do stosowania Ibandronic Acid Sandoz jest 
zapobieganie zdarzeniom kostnym (złamania patologiczne, 
powikłania kostne wymagające napromieniania lub lecze-
nia chirurgicznego) u pacjentów z rakiem piersi z przerzu-
tami do kości.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPŁYWAJĄCE NA 
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Leki alkilujące; 
L01AX – Inne leki alkilujące

Temozolomidum: 
Temozolomide Sun (Sun Pharmaceuticals Industries Eu-

rope) to 9. zarejestrowana marka temozolomidu. Na ry-
nek wprowadzone zostały 3 preparaty: Temodal (Sche-
ring-Plough), od czerwca 2010 Temozolomide Teva i od 
sierpnia 2010 Temomedac (Medac). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Temostad (Stada), Temozolomi-
de Hospira, Temozolomide Hexal, Temozolomide Sandoz 
i Temozolomid-Ratiopharm.

Temozolomide Sun jest wskazany w leczeniu: dorosłych 
pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wieloposta-
ciowym w skojarzeniu z radioterapią, a następnie w mono-
terapii; dzieci od 3 lat, młodzieży oraz pacjentów dorosłych 
z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy 
lub gwiaździak anaplastyczny, wykazującym wznowę lub 
progresję po standardowym leczeniu.

Temozolomid jest triazenem, który w fi zjologicznym pH 
ulega szybkiej chemicznej przemianie do aktywnego mo-
nometylo-triazenoimidazolo-karboksamidu (MTIC). Przy-
puszcza się, że cytotoksyczność MTIC wynika głównie 
z alkilacji w pozycji O6 guaniny oraz dodatkowo alkilacji 
w pozycji N7. Pojawiające się w następstwie działania cyto-
toksycznego uszkodzenia przypuszczalnie obejmują błędną 
naprawę adduktów metylowych.

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; 
L01XC – Przeciwciała monoklonalne

Ipilimumabum: 
Yervoy (Bristol-Myers Squibb) jest wskazany w leczeniu 

zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z prze-
rzutami) u dorosłych, którzy byli wcześniej leczeni.

Ipilimumab jest całkowicie ludzkim przeciwciałem 
monoklonalnym anty-CTLA-4 (IgG1κ) wytwarzanym 
przez komórki jajnika chomika chińskiego w technologii 
rekombinacji DNA. Cytotoksyczny antygen-4 limfocytów 
T (CTLA-4) jest negatywnym regulatorem aktywacji lim-
focytów T. Ipilimumab jest substancją wzmacniającą ak-
tywność limfocytów T, która specyfi cznie blokuje hamują-
cy sygnał CTLA-4, co powoduje aktywację limfocytów T, 
proliferację i zwiększenie nacieku limfocytów T w guzach, 
prowadząc do śmierci komórek nowotworu. Mechanizm 
działania ipilimumabu jest pośredni, poprzez wzmacnia-
nie odpowiedzi immunologicznej, której mediatorem są 
limfocyty T.

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; 
L04AA – Selektywne leki hamujące układ odpornościowy
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dynym rodzajem komórek odpowiedzialnych za resorpcję 
kości. Nasilona aktywność osteoklastów, stymulowana przez 
RANKL, jest głównym mediatorem niszczenia kości w choro-
bie nowotworowej z przerzutami do kości i w szpiczaku mno-
gim. Zapobieganie interakcji RANKL/RANK hamuje powsta-
wanie, funkcjonowanie i przeżycie osteoklastów, zmniejszając 
w ten sposób resorpcję warstwy korowej kości i kości belecz-
kowatej oraz niszczenie kości indukowane przez nowotwór.

N – UKŁAD NERWOWY

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; 
N07X/N07XX – Inne leki działające na układ nerwowy

Fampridinum: 
Fampyra (Biogen Idec) jest wskazany w leczeniu zabu-

rzeń chodu u dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane 
z niewydolnością ruchową (skala EDSS 4-7).

Famprydyna blokując kanały potasowe ogranicza prze-
pływ jonowy przez te kanały, przedłuża w ten sposób okres 
repolaryzacji i wzmacnia powstawanie potencjałów czyn-
nościowych w pozbawionych mieliny aksonach oraz funk-
cje neurologiczne. Prawdopodobnie dzięki wzmocnieniu po-
wstawania potencjałów czynnościowych zwiększa się prze-
wodzenie impulsów w ośrodkowym układzie nerwowym.

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL
IMS Poland Ltd. Sp. z o.o.

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Kwas ibandronowy należy do bifosfonianów, które swo-
iście oddziałują na tkankę kostną. Ich wybiórczość wynika 
z dużego powinowactwa do składników mineralnych kości. 
Działanie polega na hamowaniu aktywności osteoklastów; 
chociaż dokładny mechanizm jest nadal niewyjaśniony.

M05BX – Inne leki wpływające na strukturę i mine-
ralizację kości
Denosumabum: 
Xgeva (Amgen) to 2. zarejestrowany lek zawierający de-

nozumab. W czerwcu 2010 pojawił się na rynku w Polsce 
lek Prolia (Amgen), zarejestrowany centralnie w UE w maju 
2010, wskazany w leczeniu osteoporozy u kobiet po meno-
pauzie, u których występuje zwiększone ryzyko złamań. Pro-
lia znacząco zmniejsza ryzyko złamań kręgów, złamań poza-
kręgowych oraz złamań w obrębie stawu biodrowego (kość 
biodrowa, bliższy koniec kości udowej). Preparat wskazany 
jest także w leczeniu utraty masy kostnej w przebiegu abla-
cji hormonalnej u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowe-
go, u których występuje zwiększone ryzyko złamań. U męż-
czyzn z rakiem gruczołu krokowego leczonych ablacją hor-
monalną Prolia znacząco zmniejsza ryzyko złamań kręgów.

Lek Xgeva jest zaś wskazany w zapobieganiu powikła-
niom kostnym (złamania patologiczne, konieczność napro-
mieniania kości, ucisk rdzenia kręgowego lub konieczność 
wykonywania zabiegów operacyjnych kości) u dorosłych 
z przerzutami guzów litych do kości.

Denozumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym 
IgG2 wytwarzanym z linii komórkowych ssaków (CHO – ko-
mórki jajnika chomika chińskiego) za pomocą technologii re-
kombinacji DNA. Jest skierowany przeciwko oraz wiąże się 
z dużym powinowactwem i swoistością z RANKL (ang. Re-
ceptor Activator of Nuclear Factor NF-κB ligand), zapobie-
gając aktywacji jego receptora RANK (receptor aktywujący 
jądrowy czynnik NF-κB – ang. Receptor Activator of Nucle-
ar Factor NF-κB) na powierzchni prekursorów osteoklastów 
i osteoklastów. RANKL występuje w postaci przezbłonowego 
lub rozpuszczalnego białka. RANKL jest konieczny do two-
rzenia, funkcjonowania i przeżycia osteoklastów, które są je-
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Nowości na rynku
 – lipiec 2011

W lipcu 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało 
wprowadzonych 19 nowych marek produktów leczniczych:

Klasa 
ATC/WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Podmiot 

odpowiedzialny Obszar i data rejestracji

A11GA Acidum ascorbicum Ascorvita NP Pharma
PL 11.1996 Additiva witamina 

C o smaku cytrynowym*, 
zm. 12.2010 Ascorvita

B02BD Nonacogum alfa Benefi x Pfi zer UE 08.1997

B05BA Nutrimentum Olimel N9 Baxter PL 04.2010

C01EB Icatibantum Firazyr Jerini UE 07.2008

C08CA Amlodipinum Amlomyl Ivowen PL 02.2011

D01AE Terbinafi num Myconafi ne Axxon PL 02.2009 Zelefi on, 
zm. 01.2011 Myconafi ne

L02BG Letrozolum Clarzole Actavis PL 08.2010

L04AA Mycophenolas mofetil Mycophenolate 
mofetil Sandoz Sandoz PL 06.2009

L04AD Ciclosporinum Cyclaid Apotex PL 06.2010

L04AD Tacrolimusum Tacni Teva PL 12.2010

M01AE Ibuprofenum Ibuprofen Hasco Hasco-Lek PL 02.2011

N05AH Olanzapinum Olanzapine Apotex Apotex UE 06.2010

N06AB Escitalopramum Escitalopram 
Actavis Actavis

PL 02.2011 Escitalopram 
Alchemia, zm. 04.2011 
Escitalopram Actavis

N06AB Fluoxetinum Fluxemed Pro.Med PL 10.2009

N06DA Rivastigminum Rivastigmine Teva 
Pharma Teva PL 06.2011

R05CA
Plantaginis l.F/Ex 

+Saponariae Rx/Ex 
+Ç ymi H/Ex

Pectonarex Herbapol 
Pruszków

PL 10.1999 Saponarex*, 
zm. 04.2011 Pectonarex

R06AE Cetirizinum Acatarick Allergy US Pharmacia PL 07.2009 Cetelerik, 
zm. 02.2011 Acatarick Allergy

R06AX Bilastinum Clatra Menarini PL 02.2011

S01BC Bromfenacum Yellox Croma UE 05.2011

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM

A11 – Witaminy; 
A11G – Kwas askorbinowy (witamina C), włączając pre-
paraty złożone; 
A11GA - Kwas askorbinowy (witamina C), preparaty proste

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY

B02 – Leki przeciwkrwotoczne; 
B02B – Witamina K i inne hemostatyki; 
B02BD – Czynniki krzepnięcia krwi
B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów; 
B05B – Roztwory do podawania dożylnego; 
B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego;

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01E – Inne leki stosowane w chorobach serca; 
C01EB – Inne leki stosowane w chorobach serca
C08 – Blokery kanału wapniowego; 
C08C – Selektywne blokery kanału wapniowego z głów-
nym działaniem na naczynia krwionośne; 
C08CA – Pochodne dihydropirydyny

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; 
D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; 
D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPŁYWAJĄCE NA 
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L02 – Leki hormonalne; 
L02B – Antagoniści hormonów i leki o zbliżonym działaniu; 
L02BG – Inhibitory enzymów
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy;
L04AA – Selektywne leki hamujące układ odpornościowy
L04AD – Inhibitory kalcyneuryny

Ponadto w lipcu 2011 r. wprowadzono do sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na rynku: 
Insuman Basal Solostar (Sanofi -Aventis), Tribux forte (Biofarm) i Valerin Max (Afl ofarm).

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciw-
 reumatyczne; 
M01AE – Pochodne kwasu propionowego

N – UKŁAD NERWOWY

N05 – Leki psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksa-
zepiny, tiazepiny i oksepiny
N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; 
N06AB – Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny
N06D – Leki przeciw demencji; 
N06DA – Antycholino-esterazy

R – UKŁAD ODDECHOWY

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach; 
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów 
złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; 
R05CA – Leki wykrztuśne
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; 
R06AE – Pochodne piperazyny

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW

S01 – Leki okulistyczne; 
S01B – Leki przeciwzapalne;   
S01BC – Niesterydowe leki przeciwzapalne

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Poland Ltd. Sp. z o.o.
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)



Firma Servier jest obecna w Polsce od 1992 roku. Od początku swojego istnienia prowadzi w naszym kraju dłu-
gofalowe inwestycje w zakresie badań nad nowymi lekami, produkcji i dystrybucji leków, informacji naukowej oraz 
edukacji zdrowotnej.

Wszystkie leki fi rmy Servier obecne w Polsce są owocem badań własnych ośrodków naukowych fi rmy. Prioryte-
tem jest współpraca ze środowiskami naukowymi i wspólne badania naukowe. W Polsce Grupa Badawcza Servier 
prowadzi działalność naukowo-badawczą od 1992 r. Polscy naukowcy aktywnie uczestniczą w pracach nad nowymi 
lekami badanymi przez fi rmę Servier. W 2001 roku powstał w Polsce niezależny Międzynarodowy Ośrodek Badań Kli-
nicznych nadzorujący badania kliniczne prowadzone przez fi rmę Servier w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej.

Strategiczną inwestycją Grupy Badawczej Servier było nabycie w 1997 roku większościowego pakietu akcji pol-
skiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego ANPHARM S.A. Dzięki zaangażowaniu kapitału fi rmy Servier, do pol-
skiego zakładu przeniesiono najnowocześniejsze technologie wykorzystywane w farmacji do produkcji leków. 
W PF. ANPHARM produkowana jest znaczna część leków Servier, przeznaczonych na rynek polski. Jest ono również 
miejscem wytwarzania leków Servier na rynek europejski i rynki wschodnie. 

Servier Polska jest fi rmą farmaceutyczną opierającą swoją strategię na działalności naukowo-badawczej oraz 
edukacyjnej, współpracy ze środowiskiem lekarskim, farmaceutycznym oraz dziennikarskim. Firma organizuje liczne 
warsztaty dla lekarzy i farmaceutów, upowszechnia literaturę naukową, współpracuje z towarzystwami naukowymi 
prowadzi szkolenia i sympozja oraz aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach naukowych w kraju i na świecie. 
Wspiera polską naukę poprzez granty naukowe dla młodych, zdolnych naukowców oraz program dla studentów kie-
runków medycznych i farmaceutycznych pod hasłem „Akademia Servier”. 

Od lat fi rma Servier inwestuje w edukację pacjentów organizując ogólnopolskie akcje profi laktyczno-edukacyjne 
pod wspólnym hasłem Servier w Trosce o Twoje Zdrowie. Podejmując działania o charakterze edukacyjnym pragnie 
jednocześnie zachęcić Polaków do systematycznego wykonywania badań diagnostycznych. Akcja „Servier – przyja-
ciel w cukrzycy”, Forum Przeciw Depresji oraz „Servier dla serca” to działania, których celem jest edukacja dotycząca 
schorzeń stanowiących istotny problem społeczny, ich profi laktyki, a także udzielanie praktycznych wskazówek doty-
czących życia z różnymi chorobami przewlekłymi. 

W nadchodzących latach Servier Polska planuje dalszy rozwój inwestycji w zakresie działalności naukowo-badaw-
czej, współpracy naukowej z lekarzami i farmaceutami, a także edukacji zdrowotnej pacjentów.

Aktualne informacje o działalności fi rmy Servier oraz obecnie prowadzonych akcjach profi laktyczno-edukacyjnych 
można znaleźć na stronie internetowej www.servier.pl
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mgr farm. Paulina Anna Misiak

– malarstwo

Spośród wielu zaintereso-
wań, jakim oddawałam się 
od dzieciństwa, dwa zdomi-
nowały moje życie. Pierwsze 
- nauka, pozwoliło mi spełnić 
marzenia o studiach farma-
ceutycznych na Uniwersyte-
cie Medycznym w Poznaniu 
oraz zasmakować działalno-
ści  naukowej  w  Instytucie  
Genetyki  Człowieka Polskiej  
Akademii  Nauk  w  Pozna-

niu.  Drugie  natomiast  - sztuka, jest dotknięciem przeze 
mnie tych obszarów istoty ludzkiej, do których nauka nie 
ma wstępu, jest otwarciem drzwi przez które widać świat 
często bliższy, niż otaczająca rzeczywistość. Obecnie  pra-
cuję  w  aptece  ogólnodostępnej,  czerpiąc niekłamaną  
radość  z  chwil  tam  spędzonych.  Jednocześnie zajmuję  
się  malarstwem  olejnym  i  grafiką  komputerową  dzie-
ląc  czas  pomiędzy  dwie  życiowe  pasje i  pamiętając,  że  
najpiękniejszą  rzeczą,  jakiej  możemy  doświadczyć  jest  
oczarowanie  tajemnicą.  

– fotografie 

Mija już 6 lat od kiedy pra-
cuję w naszej rodzinnej ap-
tece. Czasami tylko zastana-
wiam się, jak potoczyłyby 
się moje losy, gdybym wy-
brała inną drogę. Może zo-
stałabym fotografem. Nie-
którzy zauważają moje 
zdjęcia. W mojej fotografii 
staram się wydobyć barwy 
i faktury. 

mgr farm. Olga Sierpniowska 




