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Felieton Redakcji

Borelioza z Lyme 
oraz kleszczowe 
zapalenie mózgu 

– istotna współpraca lekarza  
i farmaceuty w profilaktyce i leczeniu

Od wielu lat zanotowano wzrost częstości występowania chorób 
przenoszonych przez kleszcze, a wśród nich boreliozy, kleszczowego 
zapalenia mózgu, babeszjozy czy anaplazmozy granulocytarnej. 
W niniejszym artykule omówione zostaną dwie najczęstsze choroby 
odkleszczowe – borelioza z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu.

Można przypuszczać, że jeszcze nie wygasły 
emocje, które towarzyszyły osobom zaangażowa-
nym we wprowadzanie elektronicznej recepty do 
polskiej służby zdrowia. Efektem tego działania było 
wystawienie i zrealizowanie pierwszej w Polsce e-
-Recepty, co miało miejsce w Siedlcach, dnia 25 maja 
2018 roku. Gratulujemy i bijemy brawo. 

Wprowadzenie e-Recepty do powszechnego 
stosowania wymaga testów i sprawdzeń. Od lutego 
trwa pilotaż programu e-Recepta, w którym bierze 
udział 6 placówek medycznych i 59 aptek ze Skier-
niewic, Siedlec oraz powiatu siedleckiego. Po zakoń-
czeniu pilotażu - od września - system wystawiania 
i realizowania e-Recept będzie wprowadzany stop-
niowo na terenie całej Polski. Korzyści wynikające 
ze stosowania e-Recepty odczują przede wszystkim 
grupy najbardziej zainteresowane, czyli pacjenci, le-
karze i farmaceuci. Idzie nowe. 

e-Recepta jest nowością. Jak każda nowość 
może rodzić pytania i budzić lęki. W tym kontekście 
godnym polecenia jest artykuł dr Adama Zemełki 
„Jak pokonać lęk przed zmianą?”. –„e-Recepta to 
tylko przykład. Nie chodzi tu, bowiem o nią samą. Ma 
ona posłużyć nam za symbol zmiany, jako takiej. Opór 
wobec zmian jest naturalnym odruchem człowieka. 
Ale następowanie zmian w życiu jest nieuniknione. 
(…) Oczywiście, trudno zrezygnować z wygodnego, 
dobrze znanego usytuowania na rzecz wyprawy po 
nowe. Tylko, że to nowe niewątpliwie kryje w sobie 
choćby jedną korzyść (a zwykle korzyści w nieznanym 
jest znacznie więcej). Skoro tak, być może warto dać 
zmianie szansę” – zauważa autor. 

•

„Borelioza z Lyme oraz kleszczowe zapa-
lenie mózgu – istotna współpraca lekarza i far-
maceuty w profilaktyce i leczeniu”. Tytuł tego 
artykułu nawiązuje do wzrastającej liczby chorób, 
których pierwotną przyczyną jest zakażenie orga-
nizmu człowieka spowodowane przez kleszcza. Au-
torzy, lekarz Jakub Drożyński i profesor Przemysław 
Kardas zauważają, że ”borelioza to jednostka choro-
bowa, która wzbudza w Polsce coraz większe zainte-
resowanie ze względu na obserwowany wzrost czę-
stości rozpoznawania”. 

Rola farmaceutów w profilaktyce i leczeniu 
chorób odkleszczowych jest nie do przecenienia, 

ponieważ „część pacjentów, zanim uda się do swojego 
lekarza, prosi o radę swojego farmaceutę i - zdaniem 
autorów - na nich spoczywa odpowiedzialność po-
kierowania pacjenta na właściwy tor diagnostyczno-
-terapeutyczny”. 

•

Sezon grypowy mamy za sobą. Nareszcie, bo 
w okresie od wczesnej jesieni do końca maja 2018 
roku odnotowano w Polsce ponad 4, 7 miliona przy-
padków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na 
grypę. 

Grypie oraz jej zdrowotnym konsekwencjom 
poświęcona jest rozmowa z profesorem Adamem 
Antczakiem, przewodniczącym Rady Naukowej 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Pan 
profesor przypomina, że grypa jest poważną cho-
robą, której nie można lekceważyć. Grypę wywołują 
wirusy grypy, jej przebieg może być gwałtowny, zaś 
następstwa, powikłania, niezwykle groźne, czasem 
tragiczne, bo kończące się śmiercią. 

Jak się ustrzec przed zachorowaniem na grypę? 
- „Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem po-
zwalającym uniknąć ciężkich następstw zachorowania 
na grypę” – mówi profesor Adam Antczak. Światowa 
Organizacja Zdrowia rekomenduje wszczepialność 
na poziomie 75%.Niestety w Polsce zaledwie 3, 7% 
mieszkańców szczepi się przeciw grypie. Do tematu 
szczepień i płynącego z nich dobrodziejstwa będzie-
my na naszych łamach powracać. 

•

 Na drugiej okładce promujemy ogólnopolski 
bieg RECEPA NA ZDROWIE. –„Spotkajmy się w so-
botę 9 czerwca w Arturówku. Bieg na dystansie 10 ki-
lometrów w pięknej scenerii lasu łagiewnickiego ruszy 
o godzinie 12.00. Biegowi będzie towarzyszyć piknik 
rodzinny z bogatą ofertą dla wszystkich odwiedzają-
cych tego dnia Arturówek” - zachęca Okręgowa Izba 
Aptekarska w Łodzi będąca organizatorem biegu. 
Nasz „naczelny” podjął wyzwanie i stanie na star-
cie tego biegu. Wszystkim uczestnikom tego biegu 
życzymy powodzenia. ■

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. 
Redakcja 

e-Recepta. Idzie nowe
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Borelioza z Lyme to wielonarządowa choroba 
wywołana przez bakterie należące do kręt-
ków z rodzaju Borellia, przenoszone przez 

kleszcze Ixodes. Obraz kliniczny choroby zależy od 
danego stadium i może obejmować zajęcie skóry, 
stawów, układu nerwowego i serca.
Nazwa choroby pochodzi od miejscowości New 
Lyme i Old Lyme, w stanie Connecticut, w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie w 1977 roku opisano pierw-
sze przypadki choroby i powiązano je z ugryzeniem 
przez kleszcze.

Epidemiologia

Poniżej przedstawiono częstotliwość zacho-
rowań na boreliozę w oparciu o codwutygodniowe 
meldunki Państwowego Zakładu Higieny. Zauważal-
ne jest istotne zwiększenie częstości zachorowania 
na boreliozę w ostatnich latach, obejmujący niemal 
dwukrotny wzrost na przestrzeni lat 2015/2016.

Należy zastanowić się czym jest podyktowa-
ny tak drastyczny wzrost zapadalności na boreliozę 
w ostatnich latach. Może być spowodowany popra-
wą jakości diagnostyki, zwiększoną świadomością 
lekarzy odnośnie obowiązku raportowania do Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego czy też zwyczajnie 
gwałtownym wzrostem zagrożenia chorobami od-
kleszczowymi.

Objawy i leczenie

Podstawą rozpoznania boreliozy jest stwier-
dzenie przynajmniej jednego z objawów:

1. Rumień wędrujący (rumień pełzający, erythema 
migrans – EM).

Pojawia się w miejscu ukłucia przez kleszcza 
zwykle po 1-3 tygodniach (nawet do 3 miesięcy). 
Zmiana początkowo jest czerwoną plamą, która 
szybko się powiększa ku obwodowi wykazując cen-
tralne przejaśnienie. U dorosłych najczęściej wystę-
puje na kończynach i tułowiu, a u dzieci na głowie 
i szyi. Typowa zmiana znajduje się w poziomie skó-
ry, jest niebolesna i nieswędząca oraz przekracza 
średnicę 5 cm. Sporadycznie pojawiają się mnogie 
rumienie wtórne, które świadczą o rozsiewie zaka-
żenia – zwykle są mniejsze od zmiany pierwotnej 
i jednolicie zabarwione.

EM zanika w ciągu kilku dni po włączeniu 
właściwej antybiotykoterapii, ale nie świadczy to 
o eliminacji zakażenia. Zmiany nieleczone mogą 
utrzymywać się do kilku tygodni.

Rumień wędrujący nie występuje u 20-30% 
chorych.

Rumień, który ujawnił się w czasie krótszym 
od 2 dni po ukłuciu przez kleszcza oraz średnicy 
mniejszej od 5 cm przemawia przeciw rozpoznaniu 
boreliozy.

W przypadku EM do rozpoznania boreliozy 
wystarczy charakterystyczny obraz kliniczny i nie jest 
wymagane oznaczenie poziomu przeciwciał anty-
-Borrelia burgdorferi. Jednakże w postaciach niety-
powych można rozważyć oznaczenie poziomu tych 
przeciwciał, ale nie wcześniej jak po 2 tygodniach od 
wystąpienia zmiany (czas potrzebny na wytworzenie 
przeciwciał w surowicy).

Leczenie obejmuje (możliwe warianty):
•	 doksycyklinę 2 x 100 mg p.o. przez 14 – 28 dni,

•	 amoksycylinę 3 x 500 mg (u dzieci: 50 mg/kg 
mc/dz.) p.o. przez 14 – 28 dni,

•	 aksetyl cefuroksymu 2 x 500 mg (u dzieci:  
30 mg/kg mc/dz.) p.o. przez 14 – 28 dni,

•	 azytromycynę 1 x 500 mg (u dzieci 10 mg/kg 
mc/dz.) p.o. przez 7 – 10 dni,

•	 klarytromycynę 2 x 500 mg (u dzieci 15 mg/kg 
mc/dz.) p.o. przez 14 – 28 dni.

Azytromycyna i Klarytromycyna są zaleca-
ne wyłącznie w przypadku rumienia wędrującego 
u osób z nadwrażliwością na antybiotyki betalak-
tamowe.

Doksycykliny nie należy stosować u dzieci po-
niżej 12 r. ż. oraz u kobiet w ciąży.

2. Zapalenie stawów wywołane przez B. burgdor 
feri (Lyme arthritis – LA).

LA może przebiegać w formie następujących postaci 
klinicznych:

•	 Wędrujące bóle kości, stawów, mięśni i ścięgien 
– w okresie kilku tygodni od zakażenia.

•	 Nawracające bóle kostne, stawowe lub tkanek 
okołostawowych – ujawniają się przez miesiące 
lub lata z długimi okresami samoistnych remisji; 
naczęściej dotyczą stawów kończyn.

•	 Nawracające zapalenie stawów – zwykle asyme-
tryczne; stawy (z reguły kolanowe, ramienno-
-barkowe, łokciowe, nadgarstkowe, biodrowe 
i skokowe) są obrzęknięte, nadmiernie ucieplone. 
Epizody zaostrzeń, trwających od kilku tygodni 
do miesięcy, mają tendencję do samoistnego 
ustępowania. U części pacjentów choroba może 
przejść w stadium przewlekłego zapalenia stawów.

•	 Przewlekłe zapalenie stawów – rozpoznanie 
można postawić, gdy objawy o tej samej lo-
kalizacji utrzymują się prznajmniej przez rok. 
Najczęściej choroba zajmuje stawy kolanowe. 
Sporadycznie dochodzi do zmian nieodwracal-
nych prowadzących do trwałego uszkodzenia 
i unieruchomienia stawu.

Leczenie obejmuje stosowanie m. in. doksycy-
kliny (2 x 100 mg p.o.) lub ceftriaksonu (1 x 2g/24h 
i.v.) przez 28-30 dni. W przypadku nieskutecznej 
dwukrotnej antybiotykoterapii, przeprowadzonej 
zgodnie z wytycznymi, należy poszukiwać innej 
możliwej diagnozy, a w leczeniu rozważyć nieste-
roidowe leki przeciwzapalne lub inne preparaty.

3. Zapalenie mięśnia sercowego (Lyme carditis – LC).

Najczęściej objawia się jako przypadkowo 
stwierdzone zaburzenia przewodnictwa pod posta-
cią bloków przedsionkowo-komorowych u pacjen-
tów bezobjawowych. LC ustępuje nawet bez leczenia 
w ciągu kilku tygodni, lecz u około 5% pacjentów 
zmiany są przetrwałe lub cofają się powoli.

Diagnoza wymaga stwierdzenia 
przeciwciał przeciw Borrelia burgdorfe-
li klasy IgM w surowicy oraz zaburzeń 
czynności serca w EKG.

Leczenie obejmuje doustne po-
dawanie antybiotyków w odpowied-
nich dawkach.

4. Neuroborelioza.

W stadium wczesnym rozsianym 
neuroborelioza może przebiegać jako 
zapalenie nerwów obwodowych, zapa-
lenie nerwów czaszkowych (najczęściej 
nerwu twarzowego), zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych i/lub zapale-
nie mózgu.

W stadium późnym neuroborelioza może 
przebiegać jako zapalenie mózgu i rdzenia krę-
gowego o powolnym przebiegu z zajęciem istoty 
białej. W obrazie klinicznym może przypominać 
stwardnienie rozsiane, które można wykluczyć po-
przez badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i obec-
ność w surowicy krwi przeciwciał przeciwko Borrelia 
burgdorferi.

Inną postacią kliniczną późnej boreliozy jest 
obwodowa neuropatia z zaburzeniami czucia, pa-
restezjami, drętwieniami, bólami korzeniowymi oraz 
niekiedy niedowładami.

Ponadto, u pacjentów może również dojść do 
przewlekłej encefalopatii z upośledzeniem pamięci, 
koncentracji, rozdrażnieniem, sennością i zmianami 
osobowości.

Do rzadkich postaci klinicznych boreliozy należą:

5. Pseudochłoniak boreliozowy – Borrelial 
lymphocytoma (BL).

Ujawnia się u mniej niż 1% chorych jako po-
jedynczy, sinoczerwony, niebolesny guzek zlokalizo-
wany na płatku ucha, małżowinie usznej, brodawce 
sutkowej lub mosznie, zwykle w kilka tygodni po 
ukłuciu prez kleszcza.

Rozpoznanie wymaga wykazania obecności 
przeciwciał przeciw Borrelia burgdorfeli klasy IgM 
lub IgG w surowicy i potwierdzenia badaniem hi-
stologicznym.

W terapii BL stosuje się antybiotyki jak w przy-
padku leczenia pacjenta z rumieniem wędrującym.

Rys. 1. Liczba zgłoszonych przypadków zachorowania na boreliozę zgodnie 
z meldunkami Państwowego Zakładu Higieny  

– opracowanie własne na podstawie danych dostępnych pod adresem www.pzh.gov.pl

http://www.pzh.gov.pl
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6. Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn 
(acrodermatitis chronica atrophicans – ACA).

ACA objawia się jako czerwona lub sinoczer-
wona zmiana występująca najczęściej na skórze 
dystalnych części kończyn; pojawia się kilka lub kil-
kanaście lat po zakażeniu. Zmianom mogą towarzy-
szyć objawy polineuropatii – dolegliwości bólowe, 
świąd i parestezje.

Rozpoznanie wymaga wykazania przeciwciał 
przeciw Borrelia burgdorfeli klasy IgM lub IgG w su-
rowicy i potwierdzenia histologicznego.

Leczenie obejmuje stosowanie antybiotyków.

DIAgNOSTykA BORELIOZy Z LymE

W diagnostyce i leczeniu boreliozy w Polsce 
obecnie obowiązują zalecenia Polskiego Towarzy-
stwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, 
uaktualnione w 2015 r., na których oparto ni-
niejszą publikację.

Rozpoznanie większości posta-
ci klinicznych boreliozy (z wyjątkiem 
rumienia wędrującego) wymaga 
dwuetapowego protokołu diagno-
stycznego polegającego na wykry-
waniu swoistych przeciwciał metodą 
immunoenzymatyczną oraz techniką 
Western Blot. 

Diagnostykę powinno się rozpo-
cząć od testu przesiewowego (przeciw-
ciała IgG i IgM z surowicy) wykonywanego 
metodą ELISA, który cechuje wysoka czułość, lecz 
niska swoistość. Dodatni lub wątpliwy wynik wyma-
ga testu potwierdzenia – Western Blot (WB), który 
jest wysoce swoisty, lecz charakteryzuje go niższa 
czułość. Badanie powinno być wykonane w tej klasie 
przeciwciał, w których wynik w teście immunoenzy-
matycznym okazał się dodatni lub wątpliwy. Test ten 
wymaga potwierdzenia z uwagi na odsetek fałszywie 
dodatnich wyników, które mogą być spowodowane 
zakażeniem wirusami herpesvirideae, innymi krętka-
mi lub przez choroby autoimmunologiczne.

Przeciwciała w klasie IgM pojawiają się zwykle 
w 2. – 4. tygodniu od zakażenia i utrzymują się około 
6 miesięcy. Przeciwciała IgG zazwyczaj są obecne 
od 4. – 8. tygodnia i zanikają przed upływem 12 
miesięcy.

Niezwykle ważne jest podkreślenie, że dodatni 
wynik badania serologicznego bez klinicznych obja-

wów typowych dla boreliozy z Lyme nie upoważnia 
do rozpoznania choroby i rozpoczęcia jej leczenia.

Leczenie

Decyzja terapeutyczna o wprowadzeniu lecze-
nia z powodu podejrzenia boreliozy powinna być 
podjęta przez lekarza na podstawie objawów kli-
nicznych z uwzględnieniem wyników badań dodat-
kowych. W zależności od postaci choroby leczenie 
obejmuje podawanie antybiotyków drogą doustną 
lub dożylną przez okres 2 – 4 tygodni. 

Brak jest podstaw naukowych do stosowania 
wielomiesięcznej antybiotykoterapii lub wielokrot-
nego powtarzania kuracji. O skuteczności leczenia 
świadczy ustępowanie objawów. Przy braku popra-
wy należy rozważyć terapię innym antybiotykiem, 
a w razie nieustępowania objawów należy rozważyć 
inne rozpoznanie i adekwatne leczenie.

LeCZeNie metodą ILADS

W Polsce i na całym świecie ist-
nieje grupa zwolenników alternatyw-
nego leczenia boreliozy, skupionych 
wokół  Międzynarodowego To-
warzystwa ds. Boreliozy i Chorób 
z Nią Powiązanych (ILADS – The 
International Lyme and Associated 

Diseases Society). Według ILADS le-
czenie boreliozy należy rozpocząć już 

przed pojawieniem się pierwszych obja-
wów z uwagi na możliwe skutki zdrowotne 

przewlekłej boreliozy przy wysokim prawdopodo-
bieństwu podejrzenia choroby. W takim przypadku 
leczenie powinno być stosowane doustnymi anty-
biotykami przez okres 28 dni.

W przypadku zdiagnozowania boreliozy le-
czenie opiera się na stosowaniu kilku antybiotyków, 
leków przeciwgrzybiczych, probiotyków i innych su-
plementów diety wraz ze zmianą diety przez dłuższy 
okres, sięgający nawet kilku lat. Twórcy uzasadniają 
agresywną i długotrwałą formę terapii m. in. obec-
nością form przetrwalnikowych bakterii w organi-
zmie i tendencją do nawracania choroby.

Terapia takimi „koktajlami antybiotykowymi”, 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Za-
kaźnych, nie jest zalecana.

Badanie kleszczy

Wielu pacjentów, motywowanych niepokojem 
co do możliwości zachorowania na boreliozę, uda-
je się do swoich lekarzy w celu sprawdzenia, czy 
kleszcz, który ich ugryzł był „chory na boreliozę”. 
Badanie kleszcza metodą PCR w celu wykrycia DNA 
Borrelia spp. nie ma udowodnionej przydatności kli-
nicznej, i jest niezalecane przez Polskie Towarzystwo 
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, a także 
przez amerykańską administrację zdrowotną (CDC 
- Centre for Disease Control and Prevention). Wśród 
głównych argumentów należy wymienić:

•	 Brak walidacji metody PCR w badaniu klesz-
czy na obecność DNA Borrelia spp.

•	 W przypadku wyniku ujemnego i braku pod-
jęcia decyzji terapeutycznej o antybiotyko-
terapii, pacjent mógł być ugryziony przez 
inne kleszcze, które były wektorem boreliozy. 
Doprowadzi to do opóźnienia terapii i nie-
uzasadnionego braku czujnej obserwacji 
przez pacjenta pod kątem ewentualnych 
symptomów.

•	 W przypadku wyniku dodatniego - z samego 
faktu zakażenia kleszcza nie wynika, że do-
szło do przeniesienia choroby na pacjenta. 
Zależy to między innymi od czasu ekspozycji 
na kleszcza. Ryzyko transmisji choroby jest 
podwyższone, gdy kleszcz żerował w skó-
rze ponad 24 godziny. Ponadto badanie PCR 
wykrywa jedynie materiał genetyczny, a za-
tem nie umożliwia odróżnienia aktywnego 
zakażenia od obecności materiału genetycz-
nego nieżywych drobnoustrojów.

Profilaktyka

Obecnie w Polsce nie istnieje szczepionka 
przeciwko boreliozie, w związku z czym szczególnie 
istotny nacisk warto położyć na prawidłową profilak-
tykę. Oczywiste jest, że w związku z niemal wszech-
obecnym występowaniem kleszczy w środowisku, 
zarówno w lasach, obszarach trawiastych, gęstych 
zaroślach czy też na terenach zieleni miejskiej nie-
możliwe jest całkowite uniknięcie kontaktu z tymi 
stawonogami.

W celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia 
chorób odkleszczowych, w tym boreliozy, Minister-

stwo Zdrowia w akcji promocyjnej „Co należy wie-
dzieć o kleszczach?” (https://www.gov.pl/zdrowie/
co-nalezy-wiedziec-o-kleszczach) zaleca między 
innymi:

•	 Odpowiednie ubranie się przy wyjściu do 
lasu czy na tereny trawiaste, które obejmu-
je czapkę, długie spodnie, koszulę lub bluzę 
z długimi rękawami oraz zakryte buty.

•	 Odpowiedni kolor ubrania, gdyż na jasnej 
odzieży łatwiej zauważyć kleszcze.

•	 Unikanie spania w starych budynkach, w któ-
rych przebywają udomowione zwierzęta.

•	 Obozując na wolnym powietrzu, należy się 
upewnić, że roślinność wokół namiotu jest 
krótko przycięta.

•	 Stosowanie repelentów, czyli produktów od-
straszających kleszcze, nanoszonych bezpo-
średnio na skórę lub odzież (np. 30% N,N-
-dietylo-m-toluamid lub permetryna).

•	 Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapa-
leniu mózgu o osób szczególnie narażonych 
(więcej informacji na ten temat w dalszej 
części artykułu).

Kolejnym ważnym aspektem jest prawidłowe 
postępowanie po ugryzieniu przez kleszcza, które 
obejmuje:

•	 Przygotowanie odpowiedniego sprzętu do 
usunięcia kleszcza ze skóry – mogą to być 
pęsety, kleszczołapki, pętle do usuwania 
kleszczy czy miniaturowe pompki. Należy 
uważać na metalowe pęsety, które z uwagi 
na specyfikę materiału mogą uciąć kleszcza, 
zamiast go złapać.

•	 Kleszcza powinno się uchwycić np. za po-
mocą pęsety jak najbliżej skóry i zdecydo-
wanym ruchem (bez kręcenia!) pociągnąć 
go ku górze aż do całkowitego usunięcia.

•	 Po zabiegu należy umyć ręce i zdezynfeko-
wać skórę.

•	 Konieczne jest obserwowanie miejsca po 
ukłuciu kleszcza na wypadek wystąpienia 
rumienia wędrującego i zgłoszenie się do 
lekarza w przypadku wystąpienia objawów 
grypopodobnych po ugryzieniu przez klesz-
cza.

►

►

https://www.gov.pl/zdrowie/co-nalezy-wiedziec-o-kleszczach
https://www.gov.pl/zdrowie/co-nalezy-wiedziec-o-kleszczach
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Należy unikać chwycania stawonoga bezpo-
średnio palcami lub stosowania tłuszczów, kremów 
lub innych preparatów na kleszcza wgryzionego 
w skórę, gdyż może to spowodować jego wymioty, 
które przyśpieszają przedostanie się drobnoustro-
jów do organizmu.

W przypadku trudności w usunięciu kleszcza 
należy się skonsultować z lekarzem.

U dorosłych dopuszczalne jest również pro-
filaktyczne leczenie antybiotykiem po ugryzieniu 
przez kleszcza, ale potępowanie takie nie jest zale-
cane rutynowo. Rekomendacje Polskiego Towarzy-
stwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 
uznają za stosowne jednorazowe podanie 200 mg 
doksycykliny w przypadku licznych pokłuć przez 
kleszcze w rejonie endemicznym u osoby pocho-
dzącej spoza tego terenu.

kLESZCZOWE ZAPALENIE móZgU 
(KZm)

KZM, obok boreliozy, jest drugą najczęściej 
rozpoznawaną chorobą odkleszczową. W Polsce 
rokrocznie zgłaszanych jest około 250 nowych przy-
padków kleszczowego zapalenia mózgu.

Zakażenie wirusem kleszczowego zapalenia 
mózgu następuje poprzez ugryzienie przez zakażo-

nego kleszcza lub drogą pokarmową po spożyciu 
niepasteryzowanego mleka zakażonych krów, owiec, 
kóz lub produktów mlecznych. Pasteryzacja mleka 
całkowicie niweluje ryzyko infekcji.

Przebieg choroby

Okres wylęgania kleszczowego zapalenia 
mózgu wynosi od 4 do 28 dni po ukłuciu przez 
kleszcza, a 3 do 4 dni w razie infekcji drogą pokar-
mową.

KZM wykazuje dwufazowy przebieg choroby 
u większości chorych. Pierwszą fazę trwająca od 1 
do 8 dni cechują grypopodobne objawy z gorączką, 
bólami głowy, nudnościami i wymiotami. Następnie 
po kilku dniach (1-33) bez żadnych objawów część 
chorych może wejść w fazę objawów neurologicz-
nych (postać oponowa, oponowo-mózgowa, opo-
nowo-mózgowo-rdzeniowa, zapalenie opon móz-
gowo-rdzeniowych, mózgu i korzeni nerwowych). 
Objawy poszczególnych postaci różnią się między 
sobą, lecz większość z nich charakteryzuje się wy-
soką gorączką do 40 stopni C, bólami głowy, nud-
nościami, wymiotami, objawami oponowymi, dole-
gliwościami bólowymi mięśni i stawów. Najcięższa 
postać oponowo-mózgowo-rdzeniowa może prze-
biegać z cechami uszkodzeniem rogów przednich 

rdzenia kręgo-
wego i wiotkim 
p o r a ż e n i e m 
kończyn.

Śmiertel-
ność z powodu 
kleszczowego 
zapalenia móz-
gu jest ocenia-
na na 5%, nato-
miast wśród po-
wikłań neurolo-
gicznych należy 
wymienić pora-
żenia lub niedo-
włady nerwów 
czaszkowych, 
wiotkie pora-
żenia kończyn, 
napady padacz-
ki, uszkodzenia 
móżdżku, za-
burzenia sfery 

Rys. 2. Liczba zgłoszonych przypadków zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu zgodnie 
z meldunkami Państwowego Zakładu Higieny – opracowanie własne na podstawie danych dostępnych 

pod adresem www.pzh.gov.pl.

intelektualnej.

Diagnostyka

Diagnostyka KZM obejmuje stwierdzenie swoistych 
przeciwciał w klasie IgM i/lub IgG w surowicy krwi 
i płynie mózgowo-rdzeniowym. Ponadto, w po-
czątkowej fazie w badaniach laboratoryjnych moż-
na zaobserwować trombocytopenię, leukopenię, 
sporadycznie wzrost aktywności aminotransferaz 
alaninowej i asparaginianowej.

Leczenie

Leczenie objawowe.

Profilaktyka

Działania profilaktyczne obejmują schematy 
postępowania minimalizujące ryzyko ugryzienia 
przez kleszcza oraz postępowanie po ugryzieniu, 
które zostało opisane powyżej.

Ponadto na rynku dostępne są dwie szcze-
pionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu 
– Encepeur i FSME IMMUN. Zgodnie z Programem 
Szczepień Ochronnych 2018 są zalecane jedynie 
osobom przebywającym na terenach o nasilonym 
występowaniu tej choroby (informacje o narażeniu 

dostępne są na stronie www.pzh.gov.pl), a w szcze-
gólności: osobom zatrudnionym przy eksploata-
cji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom 
straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży 
odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom 
obozów i kolonii.

Szczepienia powinny być stosowane zgodnie 
z zaleceniami producenta szczepionki. Podstawowy 
cykl szczepień obejmuje 3 dawki: 2 dawki szcze-
pienia podstawowego podawane w odstępie od 
miesiąca do trzech miesięcy oraz trzeciej dawki 
podawanej po 5 – 12 miesiącach od drugiej dawki. 
W celu utrzymania odporności przeciwko wirusowi 
KZM wymagane są szczepienia przypominające – 
podawane od 3 do 5 lat od ostatniego szczepienia.

ROLA FARmACEUTy 
W PROFILAkTyCE I LECZENIU 
CHORóB ODkLESZCZOWyCH

Należy podkreślić istotną rolę farmaceuty 
w postępowaniu przy podejrzeniu chorób odklesz-
czowych. Część pacjentów, zanim uda się do swo-
jego lekarza, prosi o radę swojego farmaceutę i na 
nich spoczywa odpowiedzialność pokierowania pa-
cjenta na właściwy tor diagnostyczno-terapeutyczny. 

►

►

http://www.pzh.gov.pl
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W przypadku wystąpienia rumienia wędrującego, 
znajomość jego morfologii i lokalizacja w łatwo za-
uważalnych miejscach (kończyny, szyja, twarz) może 
pomóc farmaceucie postawić podejrzenie boreliozy 
i skierować pacjenta w trybie pilnym do swojego 
lekarza. Ma to szczególne znaczenie w sezonie, gdy 
pacjenci zgłaszają się do aptek w celu zakupu prepa-
ratów na ślady po ukąszeniach po owadach w celu 
zróżnicowania zmian łagodnych od potencjalnie 
niebezpiecznych.

Ponadto zadbanie o odpowiednią profilaktykę 
leży również w gestii farmaceuty. W aptekach do-
stępne są liczne preparaty polecane w celu ochrony 
przed kleszczami i innymi stawonogami. Polecanie 
preparatów z rekomendowanymi substancjami, jak 
30% DEET czy permetryną może wpłynąć pozytyw-
nie na zmniejszenie częstości zachorowań na cho-
roby odkleszczowe.

Podsumowanie

•	 Borelioza to jednostka chorobowa, która wzbu-
dza w Polsce coraz większe zainteresowanie ze 
względu na obserwowany wzrost częstości roz-
poznawania.

•	 W mediach dostępne są często sprzeczne do-
niesienia odnośnie leczenia boreliozy; Wytycz-
nymi obowiązującymi w Polsce są zalecenia Pol-
skiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych.

•	 Różnorodność obrazów klinicznych boreliozy 
skłania do szczególnej czujności wśród pacjen-
tów zgłaszających niespecyficzne objawy.

•	 Podstawową metodą zapobiegania infekcji bo-
reliozy i kleszczowego zapalenia mózgu jest za-
pobieganie ugryzieniom przez kleszcze przede 
wszystkim za pomocą stosownej odzieży i re-
pelentów.

•	 W przypadku ukąszenia przez kleszcza wskaza-
ne jest jego usunięcie, samodzielna obserwacja, 
a w przypadku wystąpienia objawów – konsul-
tacja z lekarzem.

•	 Skuteczną metodą zapobiegania zakażeniu 
przez wirusa kleszczowego zapalenia mózgu są 

szczepienia ochronne; zalecane tylko osobom 
z kręgu podwyższonego ryzyka.

•	 Obecnie nie istnieje na rynku szczepionka prze-
ciwko boreliozie.

•	 Badania kleszcza są całkowicie bezcelowe. ■

lek. Jakub Dorożyński
prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas

Zakład Medycyny Rodzinnej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

e-mail: jakub.dorozynski@office365.umed.pl
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11. Charakterystyka Produktu Leczniczego Doxycyklina - dostępna pod adresem 
http://leki.urpl.gov.pl/files/Doxycyclinum.pdf

Farmaceuci wybierając się na końcowe egza-
miny ze specjalizacji aptecznej zwykle wiele 
czasu poświęcają na powtórzenie wiadomości 

z kilku kluczowych dziedzin farmacji jak farmakolo-
gia, technologia postaci leku czy biofarmacja. 

O dokładnej powtórce wiadomości z recep-
tury raczej mało kto myśli, bo przecież na co dzień 
wykonuje się w aptece przynajmniej kilka leków 
recepturowych, więc sprawa wydaje się oczywista. 
Może jeszcze niektórzy przejrzą parę recept z pod-
ręcznika mając na uwadze egzamin praktyczny. 

Tymczasem praktyka lat poprzednich wskazu-
je, że często w testach na egzaminie teoretycznym 
znajdują się pytania z receptury i to nie tylko zwy-
kłe przeliczeniowe, ale także konkretne - dotyczące 
pewnych działów. W związku z tym warto przypo-
mnieć sobie podstawy teoretyczne dotyczące przy-
gotowania leku recepturowego oraz sprawdzić czy 
szybko możemy policzyć z pozoru proste zadania. 
Dobrze jest także sprawdzić, ile czasu zajmie roz-
wiązanie poniższych zadań.

1. maść zawiera 2% w/w kwasu salicylowego. ile 
gramów sproszkowanego kwasu salicylowego 
należy dodać do 50 g maści, aby sporządzić 
maść 5% w/w? 

a. 0,30 g
b. 1,20 g
c. 0,90 g
d. 1,58 g

Prawidłowa odpowiedź to „d”. Do obliczeń 
należy zastosować następujący wzór:

gdzie 
ML – początkowa masa substancji leczniczej;
MP – początkowa masa preparatu (maści);
x – masa dodanej substancji leczniczej;

Prosta 
receptura 

– sprawdź swoją wiedzę

►

http://www.pzh.gov.pl/
https://www.gov.pl/zdrowie/co-nalezy-wiedziec-o-kleszczach
https://www.gov.pl/zdrowie/co-nalezy-wiedziec-o-kleszczach
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/lyme/index.htm
https://www.kleszcze.info.pl/
http://leki.urpl.gov.pl/files/Doxycyclinum.pdf
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1/100 – określa procentowość preparatu, którą 
chcemy otrzymać.
Początkowa masa substancji leczniczej (ML) wynosi 
1 g, ponieważ jest 50 g 2% maści, czyli
 2 g – 100 g
 x g – 50 g             x = 1 g
Początkowa masa maści (MP) wynosi 50 g. Chcemy 
uzyskać maść o stężeniu 5%, czyli 5/100. Podsta-
wiając do wzoru otrzymujemy:
 

i obliczamy x:
100(1+x) = 5(50+x)
100 + 100x = 250 +5x
95x = 150
x = 1,58 g
W celu otrzymania 5% maści należy do 50 g 2% 
maści dodać 1,58 g kwasu salicylowego.

2. ile gramów maści emulgującej należy dodać 
do 150 g 5% kalaminy w maści emulgującej, 
aby zmniejszyć stężenie kalaminy do 3%?

a. 75 g
b. 90 g
c. 100 g
d. 135 g

Prawidłowa odpowiedź to „c”. Należy skorzy-
stać z zależności:
C1·m1 = C2·m2

C1 = 5% 
m1 = 150 g
C2 = 3%
m2 = ?
5·150 = 3·m2

m2 = (5·150):3 = 250 g
W celu sporządzenia rozcieńczenia, należy jeszcze 
przeliczyć:
250 g – 150 g = 100 g maści emulgującej
Aby otrzymać 3% stężenie kalaminy w maści nale-
ży do 150 g 5% maści dodać jeszcze 100 g maści 
emulgującej.

3. Wskaż jaką ilość kwasu mlekowego (90%) na-
leży użyć do przygotowania 120 g roztworu 
o stężeniu 1%:

a. 1,33 g
b. 1,2 g
c. 0,83 g
d. 0,75 g.

Prawidłowa odpowiedź to „a”. Są dwie szybkie me-
tody obliczeń.
Należy policzyć ile potrzeba czystego kwasu mle-
kowego do uzyskania 1% roztworu w ilości 120 g:
 1 g – 100 g
 x g – 120 g,  stąd x = 1,2 g.
Żeby uzyskać taką ilość korzystając z roztworu 90%, 
należy obliczyć z proporcji:
 90 g – 100 g
 1,2 g – x,    stąd x = 1,33 g.
Skorzystać też możemy z przeliczenia:

 90 g   – 1g
 120 g  – x g,      stąd x = 1,33 g.

Z powyższych obliczeń wynika, że do otrzy-
mania 120 g 1% roztworu kwasu mlekowego na-
leży użyć 1,33 g 90% roztworu kwasu mlekowego 
i uzupełnić wodą do 120 g (dodać 118,67 g wody).

4. Fenobarbital sodu znajdujący się w mieszance 
powoduje zawsze niezgodności z:

a. bromkiem amonu
b. chlorkiem amonu
c. fosforanem kodeiny
d. chlorowodorkiem papaweryny

Prawidłowa odpowiedź to „d”. Fenobarbital 
sodu w mieszankach powoduje zawsze niezgodnoś-
ci z kwasem solnym, chlorowodorkiem papaweryny 
i morfiny oraz syropami owocowymi o kwasowym 
odczynie, jak malinowy i wiśniowy. 

Fenobarbital sodu może powodować wystą-
pienie niezgodności w zależności od jego stężenia 
oraz od stężeń występujących w tej samej mieszan-
ce substancji leczniczych: bromku amonu, chlorku 
amonu i fosforanu kodeiny. W związku z tym feno-
barbital sodu nie zawsze powoduje niezgodności 
z trzema wymienionym substancjami obecnymi 
w mieszance. W przypadku, gdy stężenie fenobar-

►

►

bitalu sodu wynosi 1% i powyżej to zawsze wystąpi 
niezgodność, a jeśli 0,2% i poniżej to nie ma nie-
zgodności. Jeśli stężenie fenobarbitalu sodu w mie-
szance wynosi 0,5% lub 0,3%, a dodatek chlorku 
lub bromku amonu wynosi 2% lub 5% i powyżej, 
odpowiednio, to wystąpi niezgodność, natomiast 
jeśli dodatek fosforanu kodeiny wynosi 0,3% lub 
0,5% i powyżej, odpowiednio, to też nastąpi nie-
zgodność. W związku z tym poprawną odpowiedzią 
w zadaniu będzie ta, że fenobarbital sodu znajdują-
cy się w mieszance powoduje zawsze niezgodności 
z chlorowodorkiem papaweryny.

5. Dopuszczalne odchylenie od ogólnej masy 
mieszanki 100,0 g wynosi:

a.  ± 10%
b.  ± 5%
c.  ± 3%
d.  ± 1%

Właściwa odpowiedź – „c”. Dopuszczalne od-
chylenia od ogólnej masy w płynnych lekach do-
ustnych są zależne od masy płynu, czyli dla masy 
5-10 g ±10%; 10-20 g ± 8%; 20-50 g ± 5%, 50-100 
g i 100-200 g ± 3%, a  powyżej 200 g ± 1%. Stąd 
mamy, że dopuszczalne odchylenie od ogólnej masy 
mieszanki 100,0 g wynosi ± 3%.

6. Średnica cząstek fazy rozproszonej w emulsji 
recepturowej powinna się mieścić w grani-
cach:

a. 0,1 - 10 µm
b. 1 - 20 µm
c. 1 - 5 µm
d. 0,1 - 100 µm

Prawidłowa odpowiedź – „a”. Emulsje są ukła-
dami składającymi się z dwóch ciekłych, niemie-
szających się faz, z których jedna jest rozproszona 
w drugiej, a układ stabilizuje emulgator. Emulsje 
powstają podczas procesu emulgowania, który 
polega na mechanicznym rozproszeniu faz. Czyn-
nikiem ułatwiającym rozproszenie niemieszających 
się ze sobą cieczy i stabilizującym pod względem 
fizycznym emulsję jest emulgator. Średnica cząstek 
fazy rozproszonej w emulsji mieści się w zakresie od 
0,1 µm do 10 µm.

7. Korzystając ze wzoru Younga, oblicz jaka bę-
dzie maksymalna dawka leku dla 4-letniego 
dziecka ważącego 16,5 kg, znając maksymalną 
dawkę leku dla dorosłego wynoszącą 150 mg. 

a. 25,0 mg
b. 35,4 mg
c. 37,5 mg
d. 42,5 mg

Dobrą odpowiedzią jest „c”. Wzór Younga sto-
suje się dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Maksymal-
ną dawkę leku dla dziecka (Dd)  oblicza się znając 
wiek dziecka i maksymalną dawkę dla dorosłego (D):

Podstawiając dane otrzymujemy:

W zadaniu jest podana też masa ciała dziecka, 
ale do wzoru Younga ta wartość nie jest potrzebna. 
W oparciu o wiek dziecka można policzyć też dawkę 
dla dziecka ze wzoru Cowlinga dla dzieci w wieku 
od 2 do 12 lat: 

Znając masę ciała dziecka można obliczyć 
dawkę dla dziecka ze wzoru Clarka dla dzieci po-
wyżej 2. roku życia: 
 

8. Podłożami absorpcyjnymi bezwodnymi są:

A. maść emulgująca niejonowa
B. maść cholesterolowa
C. maść zmiękczająca
D. wazelina hydrofilowa
E. maść makrogolowa

a. A, B, E     b. B, C, D      c. A, C, E      d. A, B, D
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substancje konserwujące, które zwykle stosowane 
są w mieszaninach w celu zwiększenia ich spektrum 
działania przeciwdrobnoustrojowego. Roztwory 
substancji konserwujących są odpowiednio przy-
gotowywane i wyjaławiane, a następnie stosowane 
w postaci roztworów pomocniczych o właściwym 
stężeniu. Wyjątek stanowi alkohol β-fenylortęciowy, 
który stosuje się bez rozcieńczenia. Do substancji 
konserwujących wchodzących w skład mieszanin 
należą: chlorek benzalkoniowy (0,05 g/l), azotan 
fenylortęciowy (0,02 g/l), boran fenylortęciowy (0,01 
g/l) glukonian lub octan chlorheksydyny (0,10 g/l), 
alkohol β-fenylortęciowy (4 g/l), hydroksybenzoesan 
metylu (0,65 g/l), hydroksybenzoesan propylu (0,35 
g/l) i tiomersal (0,02 g/l). 

Z podanych zestawów z zadaniu należy wy-
brać odpowiedź c, ponieważ tiomersal i alkohol 
β-fenylortęciowy są używane do konserwowania 
kropli ocznych. W pozostałych wariantach odpo-
wiedzi występują: 
• manisoft, który zawiera laurylosiarczan sodu 

i siarczan amonu i jest stosowany do chirurgicz-
nego i higienicznego odkażania dłoni;

• aldehyd glutarowy, który jest używany do de-
zynfekcji aparatury szklanej, przedmiotów gu-
mowych z tworzyw sztucznych i metalu; 

13.  którego z wymienionych proszków nie po-
winno się ucierać w moździerzu:

a. kwasu salicylowego
b. urotropiny
c. kwasu acetylosalicylowego
d. salicylanu fenylu. 

Odpowiedź c. Kwasu acetylosalicylowego nie 
należy ucierać w moździerzu, ponieważ podczas 
ucierania następuje jego rozkład do kwasu octo-
wego i kwasu salicylowego. Jeśli kwas acetylosali-
cylowy występuje w recepcie należy go wsypać na 
końcu po wszystkich proszkach i delikatnie wymie-
szać kliszką z pozostałymi proszkami. Kwas salicy-
lowy można ucierać w moździerzu, ale ze względu 
na to, że może drażnić drogi oddechowe, należy 
dodawać go na początku i ucierać z dodatkiem 
parafiny płynnej lub części podłoża maściowego 
(np. wazeliny) lub z kilkoma kroplami etanolu 950. 
Urotropina jest substancją higroskopijną, ale nie 
ma przeciwwskazań do ucierania. Salicylan fenylu 

można ucierać w moździerzu, chociaż z niektórymi 
proszkami tworzy mieszaniny eutektyczne.

14. Foeniculi aqua można otrzymać metodą:

a. destylacji z parą wodną
b. bezpośredniego rozpuszczenia olejku ete-

rycznego w wodzie
c. metodą maceracji prostej
d. rozpuszczenia olejku eterycznego w wodzie 

z zastosowaniem substancji pomocniczych

Odpowiedź d. Foeniculi aqua, czyli woda ko-
prowa należy do wód aromatycznych. Wody aro-
matyczne są to bezbarwne, przezroczyste, czasem 
lekko opalizujące, rozcieńczone, wodne roztwory 
olejków eterycznych. Ze względu na niejednorodny 
skład chemiczny olejków eterycznych są mało trwa-
łe. Można je otrzymać trzema metodami: 
• destylacji z parą wodną -  jest to właściwie 

metoda otrzymywania olejków eterycznych, 
a woda aromatyczna jest destylatem pozosta-
łym po oddzieleniu olejku od fazy wodnej (np. 
Aurantii Floris aqua), jednak obecnie metoda ta 
jest rzadko stosowana.

• bezpośrednie rozpuszczenie olejku eterycznego 
w wodzie -  w tej metodzie olejek eteryczny 
miesza się w stosunku 1:1000 z wodą świeżo 
przegotowaną i ostudzoną do temp. 40-50°C, 
następnie wytrząsa się kilkakrotnie w ciągu 1 
godz., odstawia do odstania na 24 godz. i prze-
sącza przez bibułę; tym sposobem otrzymuje 
się Rosae aqua.

• rozpuszczenie olejku eterycznego w wodzie 
z zastosowaniem substancji pomocniczych, 
np. talku. Talk pełni rolę środka zwiększające-
go powierzchnię właściwą olejku eterycznego, 
przyspieszając i polepszając jego rozpuszczanie 
w wodzie. Wykonuje się w ten sposób, że olejek 
eteryczny rozciera się w moździerzu z talkiem 
w stosunku 1:10. Następnie miesza się z 1000 
części świeżo przegotowanej i ostudzonej do 
40-50°C wody oczyszczonej. Wytrząsa się kil-
kakrotnie i przesącza przez bibułę. Taką metodą 
wykonuje się Foeniculi aqua i Menthae piperitae 
aqua, dlatego należy zaznaczyć odpowiedź d.

Metoda maceracji prostej jest stosowana 
głównie do otrzymywania nalewek z surowców sła-
bo działających. Jest to proces ekstrakcyjny, prze-

Należy wybrać odpowiedź „d”. Maść emul-
gująca niejonowa, maść cholesterolowa i wazelina 
hydrofilowa należą do grupy podłóż absorpcyjnych 
bezwodnych. Wymienione podłoża są mieszaninami 
węglowodorów z emulgatorem o/w lub w/o pozwa-
lającym na emulgowanie znacznej ilości wody. 

Maść zmiękczająca należy do podłóż absorp-
cyjnych uwodnionych. Podłoża te sporządza się 
przez uwodnienie podłoży absorpcyjnych zawiera-
jących emulgatory w/o. Do podłóż rozpuszczalnych 
w wodzie z grupy żeli makrogolowych należy maść 
makrogolowa. 

9. Wskaż ile to jest 50 mikrogramów:

A. 50 000 ng 
B. 0,05 mg
C. 0,0005 g
D. 0,5 mg

a. A, B  b. B, C  c. B   d. A, D 

Właściwa odpowiedź – „a”.
1 g – 1000 mg;    1 mg – 1000 µg;      1 µg – 1000 ng

Obliczamy z proporcji:
 5 µg – 5000 ng
 50 µg – x           x = 50 000 ng  (wariant A)
 
 5 mg – 5000 µg
 x mg – 50 µg        x = 0,05 mg  (wariant B)
 
 5g – 5 000 000 µg      
 x g – 50 µg          x = 0,00005 g     

Z tego wynika, że 50 µg jest równe 50 000 ng  i 0,05 
mg, jak podano w zadaniu w odpowiedzi  a.  
      
10. Wskaż twierdzenie fałszywe. Guma arabska 

ma zastosowanie jako:

a. substancja żelująca
b. emulgator koloidalny o/w 
c. lepiszcze w granulacji na mokro w postaci 

roztworu wodnego
d. roztwór wodny w mixturae agitandae

Odpowiedź a. Guma arabska jest stosowana 
jako substancja ochronna, tzw. emulgator koloidal-

ny o/w do użytku wewnętrznego, czyli emulguje 
oleje tłuste, olejki eteryczne, tłuszcze, woski i ży-
wice. Przykładem jest recepturowa emulsja Emulsio 
oleosa z olejem rycynowym o działaniu przeczysz-
czającym. Roztwory wodne gumy arabskiej (kleiki) 
są składnikiem zawiesin do użytku wewnętrznego 
(mixturae agitandae) jako faza rozpraszająca zwięk-
szająca lepkość, zapobiegająca sedymentacji sub-
stancji stałych fazy rozproszonej. Wodne roztwory 
gumy arabskiej (10-20%) są wykorzystywane jako 
lepiszcza (środki wiążące) w granulacji na mokro. 
Rozcieńczone roztwory gumy arabskiej są idealnie 
lepkie, bardziej stężone mają słabo zaznaczoną lep-
kość strukturalną. Nawet w bardzo dużych stęże-
niach guma arabska nie tworzy galaretowatych żeli, 
dlatego guma arabska nie ma zastosowania jako 
substancja żelująca. Stąd jako twierdzenie fałszywe 
należy zaznaczyć odpowiedź a.  

11. Lepkość kropli do oczu nie powinna prze-
kraczać:

a. 10 mPa.s
b. 15 mPa.s
c. 20 mPa.s
d. 25 mPa.s

Odpowiedź c. Do przedłużenia kontaktu roz-
tworu substancji leczniczej z rogówką stosuje się 
krople o zwiększonej lepkości. W celu zwiększenia 
lepkości kropli do oczu dodaje się roztwory: polial-
koholu winylowego, poliwinylopirolidonu, metylo-
celulozy, hydroksymetylocelulozy, hydroksye-
tylocelulozy, hydroksypropylometylocelulozy, 
karboksymetylocelulozy i karbomerów. Lepkość 
kropli do oczu nie powinna przekraczać 20 mPa.s.  

12. W celu zapobieżenia rozwojowi drobno-
ustrojów w kroplach do oczu można dodawać 
środki konserwujące:

a. chlorek benzalkoniowy, manisoft 
b. glukonian chlorheksydyny, aldehyd gluta-

rowy 
c. tiomersal, alkohol β-fenylortęciowy 
d. azotan fenylortęciowy, aldesan.

Odpowiedź c. W celu zapobieżenia rozwojowi 
drobnoustrojów do kropli do oczu można dodawać 

►
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C1 = 13% w/v

V1 = 30 ml
C2 = 0,5% w/v

V2 = ?
13·30 = 0,5·V2

V2 = (13·30) : 0,5 = 780 ml
780 ml – 30 ml = 750 ml 

Aby otrzymać 0,5% w/v roztwór octanu glinu należy 
do 30 ml 13% w/v roztworu octanu glinu dodać 
jeszcze 750 ml wody.

19. Wskaż twierdzenie prawdziwe odnoszące się 
do syropu tymiankowego:

a. przygotowuje się na gorąco
b. stosowany jest głównie jako corrigens
c. otrzymuje się metodą perkolacji
d. ma w składzie syrop prosty

Odpowiedź d. Syrop tymiankowy złożony 
(Thymi sirupus compositus) otrzymuje się przez 
zmieszanie płynnego wyciągu z ziela tymianku 
z syropem zwykłym z dodatkiem bromku amonu 
i tymolu. Płynny wyciąg tymiankowy w ilości 150 cz., 
zmieszany z 3 cz. 10% roztworu amoniaku pozo-
stawia się na kilka dni w celu wytrącenia substancji 
balastowych (chlorofil, koloidy). Wytrącony osad od-
sącza się. Następnie wykonuje się roztwór 0,1 cz. 
tymolu w 5 cz. etanolu 760 g/l. W syropie zwykłym 
rozpuszcza się 14 cz. bromku amonu i roztwory te 
miesza z wyciągiem płynnym, uzupełniając miesza-
ninę syropem zwykłym do 1000 cz. 

Sposób wykonania wskazuje, że nie wykonuje 
się go na gorąco. Do syropów przygotowywanych 
na gorąco należą syrop prosty i syrop prawoślazo-
wy. Syropu tymiankowego nie otrzymuje się me-
todą perkolacji, czyli z użyciem perkolatora. Syrop 
tymiankowy ma działanie wykrztuśne ze względu 
na zawarte w nim saponiny, olejki eteryczne i jony 
amonu. Zawarte w nim jony bromkowe działają 

uspokajająco. Tymol wykazuje właściwości antysep-
tyczne, a wydalając się przez drogi oddechowe dzia-
ła odkażająco. W związku z powyższym, twierdzenie 
prawdziwe odnoszące się do syropu tymiankowego 
jest takie, że zawiera w składzie syrop prosty, zwany 
zwykłym.

20. olejkocukier z Rosae oleum sporządza się 
przez roztarcie:

a. 2 g cukru z 1 kroplą olejku
b. 4 g cukru z 1 kroplą olejku
c. 1 g cukru z 2 kroplami olejku
d. 4 g cukru z 2 kroplami olejku

Odpowiedź b. Olejkocukry (Oleosacchara) są to mie-
szaniny olejków eterycznych z cukrem sproszko-
wanym. Przyrządza się je przez roztarcie 2 g cukru 
z 1 kroplą olejku. Wyjątkami od tej reguły są olej-
kocukry, które sporządza się  z Citri oleum, Auran-
tii exocarpii oleum, Aurantii floris oleum, Myristicae 
aethereum oleum i Rosae oleum przez roztarcie 4 g 
cukru z 1 kroplą olejku. Olejkocukry sporządza się 
ex tempore do bezpośredniego użytku recepturo-
wego, ponieważ są nietrwałe ze względu na ulatnia-
nie i utlenianie się olejków eterycznych. Olejkocukry 
dodawane są zwykle do proszków, a czasami do 
mieszanek płynnych. ■

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
Specjalista Farmacji Aptecznej

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie

email: regina.kasperek@umlub.pl
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biegający w temperaturze pokojowej do momentu 
wyrównania stężeń między surowcem a rozpusz-
czalnikiem. W maceracji prostej surowiec zalewa 
się rozpuszczalnikiem i pozostawia w temperaturze 
pokojowej przez 7 dni. Po tym czasie macerat należy 
zebrać.

15. Uwzględniając trwałość substancji leczni-
czych monografia farmakopealna dopuszcza 
odczyn kropli do oczu w zakresie pH:

a. 3,5 do 8,5
b. 5,5 do 8,5
c. 5 do 8,5
d. 3,5 do 5,5

Odpowiedź a. Odczyn kropli do oczu powi-
nien być zbliżony do odczynu płynu łzowego, czyli 
pH około 7,4. Jednak, aby zapewnić odpowiednią 
trwałość substancji leczniczych monografia farma-
kopealna dopuszcza odczyn kropli w zakresie pH 
3,5 do 8,5. Taki odczyn nazywany jest pH euhy-
drycznym, czyli zapewniającym trwałość leku, ale 
jeszcze nie drażniącym oka. Zalecane jest również 
buforowanie niektórych kropli do oczu, co zwięk-
sza ich trwałość oraz dostępność biologiczną. Roz-
twory buforowe zwykle zapewniają izotoniczność 
i odczyn.

16. do solubilizatorów hydrotropowych należą:

a. mocznik, benzoesan sodu
b. kwas cytrynowy, Cremofor
c. Tween, kwas benzoesowy
d. salicylan sodu, mydło potasowe

Odpowiedź a. Solubilizatory hydrotropowe 
są to substancje zwiększające rozpuszczalność 
substancji leczniczej w wodzie, zawierające takie 
ugrupowania jak: OH, COOH, NH2, CO. Mają zdol-
ność tworzenia słabych asocjatów z cząsteczkami 
substancji rozpuszczanej, które stają się lepiej roz-
puszczalne w wodzie dzięki obecności grup hydro-
filowych wnoszonych przez solubilizatory hydro-
tropowe. Należą do nich: estry i etery, amidy i inne 
związki azotowe (mocznik, etylenodiamina), kwasy 
organiczne (kwas cytrynowy, kwas winowy, kwas 
benzoesowy), sole kwasów organicznych (benzo-
esan sodu, salicylan sodu), cukry i alkohole wielo-
wodorotlenowe. Z tego wynika, że prawidłowa jest 

odpowiedź a, czyli do solubilizatorów hydrotropo-
wych należą mocznik i benzoesan sodu.

Pozostałe wymienione jak: Cremofor, Tween 
i mydło potasowe należą do grupy solubilizatorów 
micelarnych. Jest to rodzaj solubilizacji z zastoso-
waniem koloidów amfifilnych, czyli związków po-
wierzchniowo czynnych rozpuszczalnych w wodzie. 
Solubilizatory te tworzą w wodzie micele, kierując 
grupy hydrofilowe na zewnątrz, a lipofilowe do wnę-
trza miceli. W ten sposób we wnętrzu miceli tworzy 
się środowisko lipofilowe, w którym mogą rozpusz-
czać się cząsteczki o charakterze lipofilowym.

17. Która z podanych właściwości oleju rycyno-
wego jest fałszywa:

a. jest rozpuszczalnikiem w kroplach do oczu
b. należy do olejów nieschnących
c. nie miesza się z bezwodnym etanolem
d. prawie nie rozpuszcza się w eterze nafto-

wym i benzenie

Odpowiedź c. Olej rycynowy w odróżnieniu 
od innych olejów tłustych, miesza się z bezwodnym 
etanolem i kwasem octowym. Prawie nie rozpuszcza 
się w eterze naftowym i benzenie. Należy do ole-
jów schnących, a głównym składnikiem tego oleju 
jest gliceryd kwasu rycynolowego. Obecność grupy 
hydroksylowej w cząsteczce kwasu rycynolowego 
pozwala na użycie oleju rycynowego jako rozpusz-
czalnika w kroplach do oczu i w kapsułkach oraz 
innych preparatach farmaceutycznych. Po podaniu 
doustnym ma także działanie przeczyszczające.

Z powyższego wynika, że olej rycynowy mie-
sza się z bezwodnym etanolem, czyli fałszywe twier-
dzenie dotyczące oleju rycynowego znajdowało się 
w odpowiedzi c. 

18. Wskaż ile mililitrów wody należy dodać do 
30 ml 13% w/v roztworu octanu glinu do spo-
rządzenia 0,5% w/v roztworu.

a. 750 ml
b. 780 ml
c. 810 ml
d. 850 ml

Odpowiedź a. Należy skorzystać z poniższego prze-
liczenia:

C1·V1 = C2·V2
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OSPA WIETRZNA

Ospa wietrzna (łac. varicella), należy do naj-
częściej występujących chorób zakaźnych wieku 
dziecięcego. Czynnikiem etiologicznym, wywołują-
cym zakażenie jest wirus ospy wietrznej i półpaśca 
(Varicella-zoster virus, VZV), a jedynym rezerwuarem 
pozostają ludzie. Do zakażenia dochodzi drogą kro-
pelkową w wyniku bezpośredniego kontaktu z oso-
bą chorą na ospę wietrzną (rzadziej na półpasiec), 
ale możliwe jest także przeniesienie wirusa drogą 
łożyskową.

Obraz kliniczny i objawy

Choroba ta ma zwykle przebieg etapowy, 
który rozpoczyna okres objawów zwiastunowych. 
Należą do nich objawy grypopodobne, takie jak złe 
samopoczucie, gorączka, ból głowy i mięśni, stan 
zapalny gardła i nieżyt nosa, czasem pojawia się 
przemijające zaczerwienienie skóry. Warto jednak 
zaznaczyć, że objawy prodromalne częściej doty-
czą młodzieży i osób dorosłych, u dzieci natomiast 
zazwyczaj pierwszym objawem jest pojawienie się 
swędzącej wysypki, która rozpoczyna okres osut-
kowy choroby.

Osutka pęcherzykowa pojawia się na najczęś-
ciej na początku na tułowiu i obejmuje brzuch, klatkę 
piersiową, ramiona i plecy, potem pojawia się także 
na twarzy i owłosionej skórze głowy, rzadziej na koń-
czynach. W zaawansowanej lub powikłanej postaci 
choroby osutka może pojawić się także na błonie 
śluzowej jamy ustnej i gardła, narządów płciowych 
oraz jako drobne owrzodzenia na spojówce i rogów-
ce. Początkowo, wysypka przejawia się jako małe 
rumieniowe plamki, które następnie przekształca-
ją się w większe grudki, na których pojawiają się 
pęcherzyki wypełnione przejrzystym płynem, który 
potem mętnieje. Po około 2-3 dniach, pęcherzyki 
przysychają i pojawiają się krostki, które następnie 
przekształcają się w samoistnie odpadające strup-
ki, pozostawiające na skórze drobne plamki i prze-
barwienia, które najczęściej zanikają samoistnie.

Wykwity na skórze pojawiają się w rzutami, 
dlatego w rozwiniętej postaci choroby można zaob-
serwować wszystkie etapy rozwoju wykwitu, które 
nazywa się symbolicznie „obrazem gwieździstego 

nieba”. Osutka jest najbardziej charakterystycznym 
objawem choroby, ale towarzyszą jej także gorączka, 
powiększenie węzłów chłonnych i zapalenie gardła.

U osób szczepionych, przebieg choroby jest 
zwykle łagodny i bezgorączkowy, wysypka jest mniej 
liczna, a zmiany skórne ograniczają się zazwyczaj do 
wykwitów plamisto-grudkowych.

Powikłania choroby

Mimo, że choroba ta najczęściej przebiega 
w sposób typowy, u części pacjentów może do-
chodzić do ciężkich powikłań, zagrażających życiu 
bądź zdrowiu. Najczęściej występującym powikła-
niem ospy jest pojawienie się wtórnych bakteryjnych 
zakażeń wykwitów skórnych. Zazwyczaj mają one 
postać miejscową, jednak w zaawansowanych przy-
padkach mogą przyjąć postać zakażenia inwazyj-
nego, obejmującego martwicze zapalenie powięzi, 
bakteriemię czy nawet sepsę.

Do niebezpiecznych powikłań ospy zalicza się 
także powikłania neurologiczne, takie jak zapalenie 
móżdżku (głównie u dzieci, 1/4000 przypadków), za-
palenie mózgu (głównie u dorosłych) czy zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych. U dorosłych częstym 
powikłaniem jest także zapalenie płuc.

Zachorowanie na ospę wietrzną jest szczegól-
nie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, gdyż w zależ-
ności od okresu ciąży, może dojść do obumarcia 
płodu, zespołu ospy wietrznej wrodzonej bądź roz-
winięcia się półpaśca u noworodka tuż po porodzie.

Półpasiec, mimo iż jest odrębną jednostką 
chorobową, także stanowi powikłanie ospy wietrz-
nej. U osób, które przybyły pierwotne zakażenie 
VZV, wirus pozostaje w organizmie w stanie laten-
cji, a w przypadku obniżenia odporności może ulec 
reaktywacji, prowadząc do rozwoju półpaśca.

Leczenie

U dzieci do 12 roku życia z prawidłową od-
pornością, w łagodnym przebiegu choroby stosu-
je się zazwyczaj tylko leczenie objawowe. W celu 
złagodzenia świądu można zastosować dimetinden 
(doustnie lub w postaci żelu), a także 1% roztwór 
gencjany,czy kąpiele chłodzące z nadmanganianem 
potasu. ►

Choroby zakaźne wieku dziecięcego spędzają sen z powiek, 
zarówno pociechom, jak i ich rodzicom. Mimo rosnącej świadomości 
społecznej na temat niebezpieczeństwa tych chorób i powikłań, jakie za 
sobą niosą, nadal w pewnym stopniu zmagamy się z problemem niechęci 
przeciwko szczepieniom ochronnym. Do najczęściej występujących cho-
rób zakaźnych o etiologii wirusowej należą ospa, odra, świnka i różyczka. 
Nieszczepienie dzieci zwiększa ryzyko rozwoju niebezpiecznych powi-
kłań zdrowotnych w przypadku zachorowania, zarówno u maluchów, jak 
i u dorosłych.

Choroby 
zakaźne wieku 
dziecięcego
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niowych, jednak w większości przypadków przebieg 
jest skąpo- bądź bezobjawowy.

Zespół oponowy, objawiający się wysoką go-
rączką, bólami głowy, nudnościami i wymiotami, 
a także sztywnością karku i światłowstrętem wy-
stępuje zazwyczaj rzadko i częściej u dorosłych, niż 
u dzieci.

Zapalenie jąder i najądrzy dotyczy chłopców 
w okresie dojrzewania oraz młodych mężczyzn i ob-
jawia się gorączką, silnym bólem, obrzękiem i za-
czerwienieniem jąder oraz nudnościami i wymio-
tami. W zaawansowanej postaci może prowadzić 
do problemów z płodnością. W celu złagodzenia 
objawów stosuje się leki przeciwbólowe, zimne okła-
dy lub suspensorium (podpaska mosznowa, pod-
trzymująca jądra), bądź ciasną bieliznę. U kobiet (po 
okresie dojrzewania), świnka może manifestować się 
również zapaleniem jajników, jednak przebieg jest 
z reguły łagodniejszy niż w przypadku mężczyzn.

Rzadziej (głównie u dorosłych, w mniejszym 
stopniu u dzieci), może dojść do zapalenia trzust-

ki. Ze względu na zapalenie ślinianek, śwince może 
także towarzyszyć upośledzenie słuchu.

Leczenie

Świnkę leczy się wyłącznie objawowo. W przy-
padku gorączki i bólu stosuje się paracetamol i nie-
steroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). W celu zła-
godzenia objawów i podniesienia komfortu życia 
chorego dziecka zaleca się wypoczynek i izolację 
oraz stosowanie ciepłych okładów na zmienione 
zapalnie ślinianki. Żeby ułatwić dziecku spożywa-
nie pokarmów, najlepiej podawać jedzenie w tem-
peraturze pokojowej w formie płynnej bądź pół-
płynnej. Należy unikać gorących potraw o silnym 
kwaśnym bądź ostrym smaku, gdyż może to nasilać 
dolegliwości bólowe podczas jedzenia. Najlepszym 
sposobem uniknięcia zachorowania jest oczywiście 
zaszczepienie dziecka (obecnie szczepienie skoja-
rzone szczepionką przeciw śwince, różyczce i odrze 
należy do szczepień obowiązkowych).

Kiedyś w łagodzeniu zmian skórnych stoso-
wane były pudry płynne i papki, zawierające obsu-
szający tlenek cynku czy znieczulającą benzokainę. 
Obecnie nie zaleca się stosowania tak gęstych po-
staci leku, gdyż sprzyjają powstawaniu nadkażeń 
bakteryjnych i maskują ich pojawienie się. Do po-
wstawania nadkażeń bakteryjnych przyczynia się 
także stosowanie ibuprofenu oraz kwasu acetylosa-
licylowego i jego pochodnych. Do zadań farmaceu-
ty, należy poinformowanie rodziców, że w leczeniu 
gorączki i bólu, lekiem z wyboru pozostaje zatem 
paracetamol.

Niebagatelną rolę w łagodzeniu objawów 
choroby stanowi pielęgnacja dziecka i utrzymywanie 
higieny miejsca, w którym przebywa. Do obowiąz-
ków rodzica należy częsta zmiana pościeli i bielizny, 
regularne kąpiele dziecka z delikatnym osuszaniem 
ręcznikiem, stosowanie miejscowo środków odka-
żających i obcinanie na krótko paznokci dziecka. 
Brak higieny sprzyja wystąpieniu wtórnych zakażeń 
bakteryjnych oraz wystąpieniu powikłań choroby.

Przyczynowe leczenie antywirusowe wykorzy-
stuje się głównie w razie wystąpienia powikłań lub 
w grupach ryzyka wystąpienia powikłań oraz w przy-
padku ciężkiego przebiegu ospy, kiedy to lekiem 
z wyboru pozostaje acyklowir. Podanie acyklowiru 
w ciągu 24h od wystąpienia osutki, skraca okres 
pojawiania się i zmniejsza liczbę wykwitów skórnych, 
przyspiesza gojenie ran i skraca czas gorączki. Warto 
także zaznaczyć, że leczenie acyklowirem nie upo-
śledza wytworzenia długotrwałej odporności prze-
ciwko VZV.

Przechorowanie ospy wietrznej na ogół ma 
przebieg łagodniejszy u dzieci niż u dorosłych i za-
zwyczaj wiąże się z uzyskaniem dożywotniej od-
porności na dany wirus. Fakt ten stał się przyczyną 
tragicznego w skutkach „ospa party” w 2016 roku, 
podczas którego zdrowe dzieci przyprowadzone 
zostały do chorych dzieci w celu zakażenia, prze-
chorowania choroby i nabycia odporności. Jednak 
jedno z dzieci po felernej imprezie przywiezione 
zostało do szpitala i zmarło z powodu wystąpienia 
powikłań ospy, w wyniku sepsy. Wydarzenie to stało 
się przestrogą dla społeczeństwa i skierowało jego 
uwagę na istotność szczepień dzieci, które zostało 
omówione w ostatnim paragrafie.

ŚWiNKA

Świnka, inaczej nagminne zapalenie przy-
usznic (łac. parotitis epidemica, ang. mumps) jest 
chorobą wirusową wywoływaną przez wirusa świnki, 
a jedynym rezerwuarem choroby są ludzie. Zarazić 
się można od chorego lub zakażonego bezobja-
wowo człowieka drogą kropelkową przez kontakt 
bezpośredni lub pośredni w wyniku styczności z ma-
teriałem zakaźnym (krew, ślina, mocz) lub skażonymi 
przedmiotami. Przechorowanie choroby pozostawia 
trwałą odporność.

Obraz kliniczny i objawy

W około 1/3 przypadków przebieg choroby 
jest bezobjawowy. Cięższy bądź lżejszy przebieg 
zależy od ogólnej kondycji chorego i poziomu 
jego odporności. Podobnie jak w przypadku ospy 
wietrznej, kliniczną manifestację choroby poprze-
dzają grypopodobne objawy zwiastujące, jednak 
częściej zauważalne są one u dorosłych niż u dzieci. 
Najbardziej charakterystycznym symptomem cho-
roby jest zapalenie ślinianek. Najczęściej obejmuje 
ono obustronnie ślinianki przyuszne, rzadziej pod-
żuchwowe i towarzyszy mu ból i obrzęk. Ślinianki 
są powiększone, skóra nad nimi napięta, a obrzęk 
stopniowo przenosi się także na otaczające tkanki, 
głównie w okolicach skroni, kości jarzmowych i szyi. 
Występuje także zmniejszone wydzielanie śliny, 
uczucie suchości w jamie ustnej, trudności w poły-
kaniu, żuciu i otwieraniu ust oraz ból ślinianek, który 
nasila się podczas spożywania kwaśnych i gorących 
pokarmów. Podczas świnki obecna jest gorączka, 
której towarzyszy ogólne złe samopoczucie, osła-
bienie, ból głowy i utrata łaknienia.

Powikłania i inne postaci choroby

Świnka u dzieci, ze względu na obowiązek 
szczepienia występuje coraz rzadziej i jest na ogół 
chorobą o niegroźnym przebiegu. Niekiedy jednak 
dochodzi do wystąpienia powikłań groźnych dla ży-
cia bądź zdrowia. Omówione poniżej objawy i cho-
roby mogą stanowić zarówno powikłania świnki, jak 
i występować równolegle z zapaleniem ślinianek, 
przyjmując bardziej zaawansowaną postać klinicz-
ną choroby. Częstym powikłaniem u dzieci (60-70% 
przypadków) jest zapaleniem opon mózgowo-rdze-

►

►
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►
ne, z niedoborami witaminy A oraz z upośledzoną 
odpornością. Do powikłań odry zalicza się stany 
zapalne ucha środkowego i płuc, rzadziej mózgu, 
mięśnia sercowego i nerwu wzrokowego. Odra po-
woduje czasowe, ale znaczące obniżenie odporności 
i immunosupresję, co jest przyczyną możliwości wy-
stąpienia wtórnych zakażeń bakteryjnych, bądź na-
silenia objawów utajonej gruźlicy (głównie w przy-
padku osób dorosłych). Na ogół odra jest chorobą 
o łagodnym lub umiarkowanie ciężkim przebiegu, 
a przechorowanie pozostawia trwałą odporność.

Leczenie

Podobnie, jak w przypadku świnki i różyczki, 
leczenie odry opiera się na leczeniu objawowym. 
Terapia farmakologiczna obejmuje kontrolę gorączki 
z wykorzystaniem paracetamolu lub leków z grupy 
NLPZ.

U dzieci niedożywionych stosuję się suple-
mentację witaminy A, a w nadkażeniach bakteryj-
nych wykorzystuje się antybiotykoterapię. W celu 
polepszenia komfortu życia chorego należy zadbać 
o możliwość wypoczynku w zaciemnionym pokoju, 
a także pamiętać o jego prawidłowym nawodnieniu 
i odżywieniu.

SZCZEPIENIA 
oBoWiąZKoWe  

I ZALECANE

Dzięki wprowadzeniu w życie szczepień prze-
ciwko chorobom zakaźnym, obecnie problem ten 
dotyka dużo mniejszego odsetka osób niż kiedyś. 
Szczepienie jest przykładem immunoprofilaktyki 
czynnej, polegającej na wprowadzeniu do ustroju 
antygenu danego drobnoustroju w celu indukcji 
swoistej odpowiedzi immunologicznej. W przy-
padku kolejnego kontaktu z tym antygenem, dzię-
ki wytworzeniu pamięci immunologicznej, szybciej 
dochodzi do eliminacji patogenu, co wysoce ogra-
nicza możliwość pełnego rozwoju choroby. Osoby 
szczepione, w większości przypadków nie chorują, 
bądź przechodzą bardzo łagodnie daną chorobę, 
dzięki czemu ograniczona jest możliwość wystąpie-
nia groźnych powikłań. Ponadto osoby szczepione 

nie stanowią rezerwuaru choroby i nie przenoszą 
jej na inne osoby.

W Polsce Główny Inspektorat Sanitarny wydaje 
komunikat w sprawie Programu Szczepień Ochron-
nych (PSO) na dany rok, na podstawie ustawy o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi i rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Szczepienia dzielą się na szczepienia obowiąz-
kowe i szczepienia zalecane. Szczepienia obowiąz-
kowe realizowane są szczepionkami, które zostały 
zakupione do realizacji PSO i są bezpłatne. Szcze-
pienie obowiązkowe może zostać także wykonane 
inną szczepionką niż zakupioną do realizacji PSO, 
jednak koszt takiego szczepienia ponosi pacjent. 
Szczepienia zalecane nie są finansowane ze środków 
publicznych i pacjent (lub jego dziecko) mogą za-
szczepić się na własny koszt. Wszystkie szczepienia 
obowiązkowe i zalecane ujęte co rokrocznie w spe-
cjalnym kalendarzu szczepień (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1866, 2003 i 2173).

Szczepienie przeciwko odrze,  
śwince i różyczce

Szczepienie przeciwko odrze, śwince i ró-
życzce (MMR, nazwa pochodzi od angielskich nazw 
chorób, measles-mumps-rubella) należy do szcze-
pień obowiązkowych. Jest to szczepionka skojarzo-
na atenuowana (zawierająca żywe drobnoustroje, 
o osłabionej zjadliwości) i podawana jest podskór-
nie lub domięśniowo, według wskazań producenta. 
Szczepienie podstawowe przeprowadza się w 13-
15 miesiącu życia, a dawkę przypominającą poda-
je się w 10 roku życia. Szczepienie to może mieć 
także charakter szczepienia zalecanego, w grupach 
podwyższonego ryzyka, tj. u osób uprzednio nieza-
szczepionych w ramach obowiązkowego szczepie-

►

RÓŻYCZKA

Różyczkę (łac. rubella) wywołuje wirus różycz-
ki, a do zakażenia dochodzi drogą kropelkową przez 
kontakt bezpośredni lub kontakt pośredni, w wyniku 
styczności z materiałem zakaźnym. W przypadku 
różyczki wrodzonej do zakażenia dochodzi przez 
łożysko.

Obraz kliniczny i objawy

W ponad połowie przypadków, różyczka prze-
biega skąpo- lub bezobjawowo. W pozostałych 
przypadkach występują kolejno wszystkie bądź część 
niżej wymienionych objawów. Objawy prodromalne 
obejmują - tak jak poprzednio - objawy grypopo-
dobne z możliwym zapaleniem spojówek. Następnie 
dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych (kar-
kowych, potylicznych, zausznych i szyjnych), cze-
mu towarzyszy obrzęk i ból. Kolejnym etapem jest 
pojawienie się plamisto, bądź plamisto-grudkowej, 
zazwyczaj swędzącej wysypki. Zajmuje ona najpierw 
twarz i okolice za uszami, następnie przenosi się na 
tułów.

Szczególnie niebezpieczną postacią różyczki 
jest różyczka wrodzona. Nasilenie objawów zależy 
od tygodnia ciąży, w którym doszło do zakażenia. 
Zakażenie w pierwszych tygodniach ciąży zazwyczaj 
prowadzi do obumarcia płodu i poronienia. Zakaże-
nie w pierwszym lub drugim trymestrze, prowadzi 
do wystąpienia licznych wad wrodzonych. Dopiero 
po 22 tygodniu ciąży, zakażenie względnie przestaje 
być niebezpieczne dla płodu.

Zespół różyczki wrodzonej (zespół Gregga, 
ang. congenital rubella syndrome, CRS) stanowi 
zespół wad wrodzonych wywołanych zakażeniem 
wewnątrzmacicznym płodu. Do najczęściej wystę-
pujących patologii zalicza się wady serca, wady 
narządu wzroku oraz wady słuchu, które stanowią 
triadę różyczkową Gregga. Pojawiają się także liczne 
zaburzenia neurologiczne, wady narządów płcio-
wych, patologie kostne a także schorzenia wątroby, 
płuc i nerek.

Leczenie i powikłania choroby

Różyczkę leczy się wyłącznie objawowo, 
a główną podstawę terapii stanowi wystąpienie po-

wikłań choroby. Głównie u młodzieży i dorosłych, 
występuje ryzyko zapalenia stawów, w którym sto-
suje się głównie leki z grupy NLPZ.

Do innych rzadszych powikłań choroby zali-
cza się skazę krwotoczną małopłytkową, zapalenie 
mózgu, zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie 
nerwu wzrokowego. Choroby te stanowią jednak 
marginalny problem, zwłaszcza w obliczu coraz 
rzadszego występowanie choroby, dzięki obowiąz-
kowi szczepienia dzieci.

ODRA

Odra (łac. morbilli, ang. measles), wywoływana jest 
przez wirusa odry, a do zakażenia dochodzi drogą 
kropelkową w wyniku bezpośredniego kontaktu lub 
poprzez styczność z zakaźnymi wydzielinami (głów-
nie wydzielinami dróg oddechowych).

Obraz kliniczny i objawy

W większości przypadków odra manifestuje 
się szeregiem symptomów, a bezobjawowa postać 
choroby praktycznie nie istnieje. Do objawów zwia-
stujących zalicza się wysoką gorączkę, uporczywy 
suchy kaszel, nasilony nieżyt nosa oraz zapalenie 
spojówek, najczęściej z towarzyszącym obrzękiem 
spojówek i światłowstrętem. Na błonie śluzowej po-
liczków, nie zawsze, ale często pojawiają się liczne 
szarobiałe grudki (plamki Koplika), a po 2 dniach 
zazwyczaj rozpoczyna się okres osutkowy.

Wysypka w przebiegu odry najczęściej zaczy-
na się na głowie (przy czole, poniżej linii włosów i za 
uszami), następnie przenosi się na tułów i kończyny. 
W odróżnieniu od ospy wietrznej, osutka podczas 
odry nie obejmuje owłosionej skóry głowy. Na ciele 
pojawiają się plamisto-grudkowe wykwity o barwie 
ciemnoczerwonej lub fioletowej. Na tułowiu po-
szczególne plamki często zlewają się ze sobą, przy-
pominając skórę lamparcią. Brunatne przebarwienia 
i łuszcząca się skóra pozostają na ciele jeszcze przez 
jakiś czas po zaniknięciu wysypki.

Powikłania choroby

Na największe ryzyko wystąpienia powikłań 
odry narażone są niemowlęta i osoby niedożywio-



27Aptekarz Polski, 141 (119e) maj 2018

Wszechnica aptekarska

26

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 141 (119e) maj 2018

Skóra to zewnętrzna powierzchnia organi-
zmu. Jest u człowieka wielofunkcyjnym narządem 
o złożonej trójwarstwowej budowie. Układ odpor-
nościowy skóry jest wrażliwy na szereg czynników 
zewnętrznych. Są to czynniki chemiczne – pyły za-
wieszone PM 10, PM 2,5, adsorbujące tlenki azotu 
(NOx), dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3), benzo(α)
piren i inne trucizny środowiskowe.

Źródłem tych substancji jest niska emisja, 
przemysł chemiczny, silniki spalinowe. Istotny wpływ 
na skórę wywierają takie czynniki fizyczne jak tem-
peratura otoczenia (zbyt niska lub zbyt wysoka), 
promieniowanie UV, zmienna wilgotność powietrza 
czy oddziaływanie mechaniczne. Powierzchnia skóry 
jest chroniona przez kolonie bakterii tlenowych two-
rzących stałą florę bakteryjną mającą zdolność obni-
żania pH skóry i blokowania wnikania drobnoustro-
jów chorobotwórczych. Zmienna flora przejściowa 
przenoszona np. z błon śluzowych organizmu przy 
nieuszkodzonym naskórku nie stanowi zagrożenia. 

Zmiany patologiczne występujące w skórze są wyni-
kiem miejscowych zmian chorobowych lub schorzeń 
ogólnych.

Wiele chorób narządów wewnętrznych (układu 
pokarmowego, układu krążenia, chorób nowotwo-
rowych i innych) wywołuje takie zmiany patologicz-
ne w skórze nie poddające się łatwo prowadzonej 
terapii. Suchość i wrażliwość skóry to często czyn-
niki wrodzone, ale może je nasilać duża zawartość 
w diecie cukrów, tłuszczów, palenie tytoniu, kon-
sumpcja przetworzonej żywności, promieniowanie 
nadfioletowe, zanieczyszczenia środowiskowe, stres, 
a także zaniedbania pielęgnacyjne – niedostateczne 
nawilżanie i natłuszczanie, a w niektórych przypad-
kach także stosowanie leków.

W przypadku suchości skóry (również wypry-
sków i pokrzywki) ważne są w diecie kwasy omega-3 
i omega-6 (oleje roślinne, oleje rybne) oraz uzu-
pełniające dietę preparaty witaminowo-mineralne 
zawierające witaminę C, E, cynk i selen.

Problemy terapii 
chorób skóry  
w praktyce aptecznej

nia czy u młodych kobiet pracujących z dziećmi lub 
u młodych mężczyzn w celu zapobiegania różyczce 
wrodzonej, zwłaszcza u osób uprzednio niezaszcze-
pionych.

Szczepionka ta jest przeciwwskazana w okre-
sie ciąży – w okresie do 4 tygodni po szczepieniu 
nie powinno się zachodzić w ciążę, ze względu na 
teoretyczną możliwość wywołania zespołu wad wro-
dzonych płodu atenuowanym szczepem wirusa ró-
życzki (Dz. U. z 2016 r., poz. 849 z późn. zm.).

Szczepienie przeciwko  
ospie wietrznej

W standardowej grupie pacjentów, bez czyn-
ników ryzyka, szczepienie przeciwko ospie wietrznej 
należy do szczepień zalecanych, nieobowiązkowych. 
Oznacza to, że można je wykonać na własne ży-
czenie, samemu finansując szczepionkę. Zaleca się 
je wszystkim osobom (w szczególności kobietom 
planującym zajście w ciążę), które nie chorowały na 
ospę wietrzną, a nie były uprzednio szczepione.

Istnieje, jednak grupa osób, dla których szcze-
pienie to jest obowiązkowe, tak więc bezpłatne. Na-
leżą do nich dzieci do 12 roku życia z upośledzeniem 

odporności o dużym ryzyku ciężkiego przebiegu 
choroby, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie 
remisji, zakażonych HIV, przed leczeniem immuno-
supresyjnym lub chemioterapią. Obowiązkowe jest 
także dla dzieci, z otoczenia osób z upośledzeniem 
odporności, które nie chorowały na ospę wietrzną 
oraz dzieci przebywających w zakładach pielęgna-
cyjno-opiekuńczych (domach dziecka, domach po-
mocy społecznej, zakładach opiekuńczo-rodzinnych 
itp.) (Dz. U. z 2016 r., poz. 849 z późn. zm).

Mimo, że obecnie dla dzieci spoza grup ry-
zyka szczepienie MMR jest obowiązkowe, a szcze-
pienie przeciwko ospie wietrznej zalecane - nadal 
w niektórych przypadkach obserwuje się niechęć 
do szczepień ochronnych. Rzetelna wiedza na temat 
tych chorób i powikłań, jakie mogą za sobą nieść 
stanowi podstawę oceny korzyści i zagrożeń wyni-
kających ze szczepień. Zmniejszenie do minimum 
odsetka występowania niektórych chorób zagra-
żających życiu i zdrowiu, zmniejszenie ryzyka roz-
woju niebezpiecznych powikłań oraz ograniczenie 
części populacji ludzkiej, będącej źródłem zakażenia 
jednoznacznie przechylają szalę na stronę korzyści 
szczepionek. ■

mgr farm. Olga Wronikowska 
dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska

►



Wszechnica aptekarska

28 Aptekarz Polski, 141 (119e) maj 2018 29Aptekarz Polski, 141 (119e) maj 2018

Wszechnica aptekarska

ny zmian patologicznych w skórze często powodują 
konieczność prowadzenia leczenia ogólnego wspo-
maganego leczeniem miejscowym. Wynik leczenia 
miejscowego zależy także od zastosowanej postaci 
leku. Powoduje to uzasadnioną różnorodność sto-
sowanych postaci w terapii chorób skóry.

Leczenie miejscowe często wymaga stosowa-
nia substancji leczniczych silnie działających, a także 
związków o znacznej toksyczności nie stosowanych 
ogólnie. Wymaga to uwzględnienia możliwości 
wchłonięcia się przez skórę i działania ogólnego.

Podstawą właściwej terapii chorób skóry jest 
diagnoza lekarza dermatologa i jego zalecenia. Far-
maceuta w praktyce aptecznej wydaje preparaty 
stosowane w chorobach skóry zgodnie z ordynacją 
lekarską, przy czym apteka często jest pierwszą pla-
cówką ochrony zdrowia, z którą styka się pacjent. 
Pacjenci często kierują 
się wnioskami z pro-
cesu samoleczenia lub 
sugestią osób prowa-
dzących gabinety kos-
metyczne.

Aptekarz winien 
weryfikować podjęte 
decyzje, a w ramach 
doradztwa farmaceu-
tycznego wybrać pro-
dukt z zaleceniami dla 
pacjenta. Jest to mery-
torycznie uzasadnione 
w przypadku postępo-
wania pielęgnacyjnego, 
ale w przypadku podejrzenia o nierozpoznany pro-
ces choroby należy kierować pacjenta do lekarza 
dermatologa.

Duży wybór preparatów stosowanych w lecze-
niu miejscowym grzybicy nie może być podstawą 
wyboru terapii przez pacjenta w ramach samolecze-
nia. Lekarze zwracają uwagę na często występują-
ce późne diagnozowane grzybice stóp z powodu 
postępowania pacjenta. W działalności praktycznej 
farmaceuty ważna jest edukacja chorego w kwe-
stii profilaktyki grzybicy, postępowania szczególnie 
dzieci i młodzieży w otoczeniu basenów i innych 
miejsc sprzyjających zakażeniom.

Do często występujących w wielu odmianach 
chorób skóry należy trądzik pospolity. Należy do 

chorób wymagających interwencji lekarza dermato-
loga. Ale praktyka wykazuje też prowadzenie postę-
powania likwidującego objawy trądziku w gabine-
tach kosmetycznych. Jakość i bezpieczeństwo postę-
powania zależy w tym przypadku od kwalifikacji per-
sonelu gabinetu. Znacząca grupa pacjentów trafia 
z tym problemem do apteki. Systemowe podejście 
farmaceuty wymaga wiedzy i doświadczenia. Istotne 
składniki porady to właściwe nawyki pielęgnacyjne, 
ograniczenie stosowanych samodzielnie przez pa-
cjenta preparatów wysuszających skórę, stosowanie 
zbyt tłustych kosmetyków, nadmiar preparatów ma-
skujących, stosowanie preparatów z dużą zawartoś-
cią alkoholu. Do mycia skóry twarzy należy stosować 
łagodne preparaty do skóry trądzikowej.

Zmiany nieestetyczne, zmiany zapalne mogą 
wskazywać na rozdrapywanie i być związane z trą-

dzikiem psychogennym. 
W takich przypadkach, 
jak i przy braku efektów 
stosowania produktów 
leczniczych właściwym 
jest skierowanie i na-
kłonienie pacjenta do 
wizyty u dermatologa.

Należy zawsze 
brać pod uwagę wpływ 
stresu, stosowanej diety, 
trybu życia. Warunkiem 
uzyskania właściwego 
efektu jest systematycz-
ne stosowanie właści-
wych preparatów, właś-

ciwe zabiegi higieniczne i dążenie do ograniczenia 
przyczyn choroby.

W grupie służących do codziennej pielęgnacji 
skóry na pozytywne wyróżnienie zasługują dermo-
kosmetyki. Przestrzeganie norm produkcyjnych, 
stosowanie leczniczych i standaryzowanych skład-
ników – zachowanie jakości przy wprowadzaniu tych 
produktów do obrotu powoduje, że są pozytywnie 
oceniane przez lekarzy, farmaceutów, kosmetolo-
gów i pacjentów.

Przy dystrybucji kosmetyków w aptece ważny 
jest zapis ustawy Prawo farmaceutyczne wymaga-
jący w składzie kosmetyku substancji działających 
terapeutycznie. Farmaceuta w aptece jest osobą 
uprawnioną do udzielania porad i konsultacji do-

Do długotrwałych i uciążliwych cho-
rób skóry należą zakażenia grzybicze. 
Terapia wielu chorób przy stosowaniu 
glikokortykosteroidów, antybiotyków, 
leków immunosupresyjnych sprzyja tym 
zakażeniom. Pacjenci często bagatelizują 
objawy zakażenia grzybiczego i farma-
ceuta w takich przypadkach winien bez-
względnie kierować pacjenta do lekarza 
dermatologa.

Naturalnie zachodzącym procesem jest sta-
rzenie się skóry. Już po 25 roku życia następuje 
spowolnienie procesów naprawczych i zmniejszenie 
tolerancji na niekorzystne warunki środowiskowe. 
Skóra staje się mniej elastyczna i jędrna.

Przebieg starzenia skóry jest zależny od czyn-
ników genetycznych, składników diety (znaczące są 
niedobory witamin, NNKT, składników mineralnych), 
zmian hormonalnych, wpływu czynników zewnętrz-
nych (zanieczyszczeń powietrza, zmian klimatycz-
nych) i niewłaściwych zabiegów pielęgnacyjnych.

U osób zaawansowanych wiekowo właściwe 
są preparaty aktywnie regenerujące skórę. Ważne 
jest stosowanie preparatów wzmacniających głębsze 
warstwy skóry. Dermatolodzy zalecają preparaty za-
wierające witaminy E, D, A, a także kwasy migdałowy 
i inne w kosmetykach stosowanych na noc.

Palenie tytoniu ogranicza ukrwienie skóry, po-
zbawia ją tlenu, spowalnia gojenie i odnawianie się 
skóry. Po wielu latach regularnego palenia skóra sta-
je się cienka, zmarszczki głębsze. Nałogowe palenie 
tytoniu zmniejsza zawartość kolagenu w skórze, co 
przyspiesza powstawanie zmarszczek. Elastyczność 
skórze zapewniają witaminy z grupy B (szczególnie 
biotyna), witaminy C, E, flawonoidy, karotenoidy, 
NNKT, cynk, selen, mangan i magnez.

Ważną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji skó-
ry, a także leczeniu chorób skóry pełnią oleje o wy-
sokiej zawartości NNKT dostarczane w pożywieniu. 
Ich niedobór w diecie powoduje nadmierną suchość 
skóry, łuszczenie się, pękanie, przyspieszone procesy 
starzenia skóry, skłonność do alergii kontaktowej, 
kruchość naczyń włosowatych czy skłonność do 
podskórnych wybroczyn (siniaków). Są dostępne 
jako typowe środki spożywcze lub suplementy diety.

Choroby skóry stanowią dużą grupę o zróż-
nicowanej etiologii.

Choroby bakteryjne skóry stanowią grupę 
chorób wywołanych przez gronkowce lub pacior-
kowce. Należą tu:

•	 zapalenie mieszka włosowego (także przewle-
kłe),

•	 ropne zapalenie okołomieszkowe (czyraki),
•	 róża (kilka odmian),
•	 liszajec zakaźny,
•	 pioderma przewlekła bujająca i wrzodziejąca,

•	 różyca (choroba odzwierzęca),
•	 łupież rumieniowy,
•	 borelioza,
•	 gruźlica skórna.

Choroby wirusowe skóry wywoływane są 
głównie wirusami z grupy Herpes. Wyróżnia się 
opryszczki, ospę czy brodawki.

Choroby grzybicze skóry można podzielić 
na cztery główne grupy, w których zmiany skórne 
wywołują:

•	 dermatofity,
•	 drożdżaki i grzyby drożdżopodobne,
•	 grzyby dimorficzne,
•	 zakażenia oportunistyczne.

Choroby pasożytnicze skóry to:
•	 świerzb,
•	 wszawica głowowa,
•	 wszawica odzieżowa,
•	 wszawica łonowa,
•	 zmiany na skórze wywołane przez pluskwiaki.

Alergie skórne mogą być wywołane przez 
kontakt skóry z alergenem, alergeny występujące 
w pożywieniu lub lekach.

Fotodermatozy z kolei to zmiany skórne wy-
wołane promieniowaniem nadfioletowym.

Łuszczyca jest chorobą autoimmunologicz-
ną skóry o podłożu genetycznym. Umiejscowienie 
zmian to okolice łokci, kolan, pleców, skóra głowy. 
Typowe odmiany łuszczycy to:

•	 plackowata,
•	 wysiękowa,
•	 paznokci,
•	 uogólniona,
•	 zestarzała,
•	 krostkowa,
•	 stawowa.

Terapia chorób skóry jest trudna i często 
przebiega długookresowo. Zróżnicowane przyczy-

►
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tyczących wyboru kosmetyku, działanie na terenie 
apteki osób niebędących farmaceutami lub techni-
kami farmacji jest niezgodne z prawem.

Znaczącą rolę w terapii chorób skóry pełnią 
produkty pochodzenia roślinnego. Duża grupa pre-
paratów roślinnych stosowanych jest zewnętrznie 
jako dermaticum.

Produkty lecznicze roślinne i inne oparte 
o surowce roślinne są bezpiecznymi i skutecznymi 
środkami w leczeniu wyprysków, stanów zapalnych 
(także atopowych), ropni, oparzeń, odleżyn czy otarć 
naskórka.

Znane farmaceutom klasyczne surowce roślin-
ne są dzisiaj doceniane przez dermatologów. Pre-
paraty z nich wytwarzane nie zawierają tak wielu 
nieobojętnych dla skóry składników jak współczesne 
produkty kosmetyczne.

Do oczyszczania w czyraczności są stosowa-
ne alkoholowe wyciągi z koszyczka rumianku, także 
w mieszance z nalewką nagietkową; nalewką z arniki 
górskiej w mieszance z nalewką z dębianek i intrak-
tem z owoców kasztanowca.

W leczeniu owrzodzeń żylakowatych podudzi, 
troficznych uszkodzeniach skóry, oparzeniach, od-
mrożeniach, stosowane są substancje i surowce ro-
ślinne takie jak alantoina i korzeń żywokostu, ziele 
wąkroty, eskulina i escyna z kory kasztanowca, garb-
niki i wyciągi z kory dębowej. Duża grupa surowców 
roślinnych znajdzie zastosowanie w formie naparów, 
odwarów do okładów, przemywań, kąpieli, nasiadó-
wek. Są to koszyczek rumianku, kora dębu, kwiat 
nagietka, kora i liść oczaru, kłącze pięciornika, zie-
le nostrzyka, liście babki zwyczajnej i lancetowatej, 
ziele fiołka trójbarwnego. Z uwagi na praktycznie 
niewystępujące działania niepożądane i skuteczność 
zasługują na uwagę.

W schorzeniach zapalnych skóry stosuje się 
olej z wiesiołka dwuletniego, przy uszkodzeniach 
naskórka i skóry, oparzeniach słonecznych – pre-
paraty z aloesu, olejek lawendowy, w postępowaniu 
przeciwświądowym - krem rumiankowy.

Istotną grupę produktów stosowanych w prak-
tyce aptecznej stanowią preparaty stosowane w pie-
lęgnacji skóry. Zasadniczy cel postępowania stanowi 
wybór produktu i doradztwo farmaceutyczne. Pa-
cjent często dokonując wyboru kieruje się marke-
tingowym przesłaniem wypełnionym określeniami 

„produkt naturalny”, „roślinny”, „biozgodny” itd.

W ostatnim okresie dermatolodzy wskazują 
na zjawisko masowego stosowania czystych olejów 
roślinnych do codziennej pielęgnacji skóry twarzy. 
Czyste oleje roślinne stosowane w codziennej pie-
lęgnacji twarzy mogą wywoływać uczulenie. Jego 
objawy to czerwona skóra, świąd, podrażnienia, 
krosty i pieczenie.

Zamiast kremów pacjentki stosują oleje roślin-
ne (kokosowy, arganowy). Jest to wynikiem działań 
marketingowych firm kosmetycznych. Według der-
matologów oleje stosowane na skórę mogą zatykać 
ujścia mieszków włosowych. Wokół mieszka po-
wstaje stan zapalny, w następstwie powstają krosty, 
grudki, może im towarzyszyć świąd. W przypadku 
cery wrażliwej dłuższe stosowanie olejów może po-
wodować stan zapalny. Skóra wrażliwa podrażniona 
zareaguje alergicznie na kosmetyki lub pojawi się 
trądzik.

Według dermatologów leczenie skóry trądzi-
kowej preparatami drażniącymi powoduje taki efekt, 
że skóra trądzikowa staje się dodatkowo skórą bar-
dzo wrażliwą. Jeżeli na taką skórę zadziała się ole-
jami (lub zwykłymi kosmetykami) wywoła to nawrót 
trądziku. Skóra staje się sucha, czerwona, swędząca, 
pojawiają się krosty i grudki.

Jest to wynikiem stosowania olejów roślinnych 
w codziennej pielęgnacji twarzy. Cera jasna, cienka, 
naczynkowa jaka dominuje w naszej populacji jest 
wrażliwa na oleje roślinne, szczególnie egzotyczne 
stosowane codziennie.

Dobre do pielęgnacji skóry są preparaty za-
wierające kwasy tłuszczowe, ceramidy czy choleste-
rol. Według opinii dermatologów naskórek uszko-
dzony, podrażniony najlepiej smarować maścią cho-
lesterolową. Właściwe do pielęgnacji są balsamy, 
tłuste kremy. Warunki otoczenia, zanieczyszczenia 
powietrza, klimat - wpływają na stan skóry, a skóra 
sucha i pozbawiona lipidów jest podatna na czynniki 
środowiskowe. ■

dr n. farm. Jan Szuszkiewicz
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Smakosze czerwonego wina zapewniają, że 
jego umiarkowanie spożycie ma korzystny 
wpływ na zdrowie i dobrze wiedzą czym jest 

resweratrol i jakie ma właściwości. Warto poznać 
bliżej ten związek. Na rynku jest coraz większa oferta 
preparatów wzbogaconych w resweratrol lub zawie-
rających wyciąg z czerwonego wina. Jest on również 
stosowany jako dodatek do żywności.

Co to za związek i skąd się bierze?

Resweratrol został wyizolowany z 1940 roku 
po raz pierwszy z korzeni ciemężycy (Veratrum gran-
diflorum), a w 1963 roku z rośliny używanej w tra-
dycyjnej medycynie chińskiej pod nazwą rdestowiec 
ostrokończysty (Reynoutria japonica, Polygonum 
cupsidatum).

Chemicznie resweratrol, czyli 3,5,4’-trihy-
droksystilben jest polifenolową pochodną stylbenu 
i występuje w formie dwóch strukturalnych izome-
rów cis-(Z) i trans-(E). Najlepiej poznany i zbadany 
oraz uważany za aktywny biologicznie jest izomer 
trans. Strukturalnie podobny jest do syntetycznego 
estrogenu, dlatego klasyfikowany jest również jako 
fitoestrogen.

Resweratrol jest przykładem związku z grupy 
fitoaleksyn – czyli substancji organicznych wytwa-
rzanych przez rośliny w odpowiedzi na atak pato-
genów lub uraz mechaniczny.

Naturalne źródła resweratrolu to winogro-
na (zwłaszcza skórka - 1 gram świeżych skórek 
winogron zawiera od 50 do 100mg resweratrolu), 
orzeszki ziemne, a także owoce takie jak: czarna 
porzeczka, borówki, maliny, truskawki, owoce mor-
wy oraz rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria ja-
ponica). Resweratrol jest także obecny w kwiatach 
i liściach wielu roślin oraz drzewach takich jak na 
przykład świerk czy eukaliptus. [1-4] Wino czerwo-
ne zawiera od 0,2 do 5,8mg trans-resweratrolu na 
1 litr, w zależności od pochodzenia. A wino o dużej 
zawartości resweratrolu wykazuje znaczne działanie 
antyoksydacyjne. [5]

Skąd wzięło się zainteresowanie 
resweratrolem?

Zaczęło się od badania epidemiologicznego 
WHO-MONICA Project, które miało na celu ocenę 
związku między czynnikami ryzyka, a występowa-
niem choroby niedokrwiennej serca. Badanie zo-
stało przeprowadzone w 21 krajach. Na podstawie 
zebranych danych zaobserwowano, że w populacji 
stosującej tak zwaną dietę śródziemnomorską, czę-
stość incydentów wieńcowych pomimo podobnych 
czynników ryzyka jest istotnie mniejsza w porówna-
niu do innych populacji. Zjawisko to zostało okre-
ślone mianem „francuskiego fenomenu”. To zwróciło 
uwagę naukowców na właściwości czerwonego wina 
oraz zawarty w nim resweratrol. [6]

Resweratrol  
– magia czerwonego wina

►

►



Wszechnica aptekarska

32 Aptekarz Polski, 141 (119e) maj 2018 33Aptekarz Polski, 141 (119e) maj 2018

Wszechnica aptekarska

ryzyko przerzutów i hamuje angiogenezę. [2,3,4]
Przeciwnowotworowe właściwości resweratro-

lu zostały potwierdzone w doświadczeniach in vitro 
oraz in vivo, a efekt przeciwnowotworowy zależny 
jest od dawki oraz czasu podawania resweratrolu 
oraz związany jest z różnymi mechanizmami dzia-
łania – począwszy od indukowania apoptozy, przez 
hamowanie cyklu komórkowego, po wytwarzanie 
reaktywnych form tlenu. Pewne jest, że niezbędne 
są dalsze badania nad tą substancją.

Inne schorzenia w których stosuje się reswe-
ratrol oraz jego analogi to reumatoidalne zapalenie 
stawów i choroba sieroca jaką jest ataksja rdzenio-
wo-móżdzkowa. Resweratrol wykorzystywany jest 
również do leczenia zakażeń wirusem opryszczki 
wargowej (HSV-1, HSV-2), ponadto hamuje replika-
cję wirusa cytomegalii CMV. Dzięki właściwościom 
antyoksydacyjnym może być również wykorzystywa-
ny w leczeniu i zapobieganiu chorób takich jak cho-
roba Alzheimera czy choroba Parkinsona lub AMD 
– zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. 
Badana jest również skuteczność przeciwgrzybicza 
reswerartolu i jego analogów przeciwko między in-
nymi Candida albicans. [2, 10-12]

Niestety wchłanianie resweratrolu w jelicie 
cienkim jest bardzo niskie, a metabolizm w wątro-
bie przy udziale enzymów cytochromu P450 bar-
dzo szybki. W związku z tym trwają badania nad 
pochodnymi resweratrolu o lepszym profilu farma-
kokinetycznym (między innymi piceatannol i ptero-
stilben). [4] Resweratol jest dobrze tolerowany, nie 
jest geno- , ani embriotoksyczny, nie działa muta-
gennie. Jednak w badaniach na zwierzętach wyka-
zano, że przy stosowaniu bardzo wysokich dawek 
powoduje utratę apetytu, zmniejszenie masy ciała, 
ponadto powoduje zwiększenia liczby leukocytów 
oraz stężenia kreatyniny, bilirubiny i albumin we krwi 
i zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby erytro-
cytów. Jednak należy zaznaczyć, że w przytoczonym 
badaniu dawki resweratrolu były znacząco wyższe 
niż dawki zwykle stosowane, jak podano - wręcz 
nierealne do spożycia w normalnych warunkach. [2] 
Pomimo przeprowadzonych wielu badań nadal nie 
znane jest dokładnie bezpieczeństwo stosowania, 
odpowiedni profil dawkowania i dokładne ryzyko 
stosowania. Niewiele również wiadomo na temat 
możliwych interakcji. 

Resweratrol obecnie jest dostępny na rynku 
jako suplement diety, również w połączeniu z innymi 
substancjami.

Resweratrol najbardziej znany jest ze swe-
go działania ochronnego na układ krwionośny – 
zmniejsza ryzyko incydentów niedokrwiennych, 
działa hipotensyjnie poprzez rozszerzenie naczyń 
krwionośnych za sprawą tlenku azotu oraz działa 
przeciwmiażdżycowo. Hamuje agregację płytek krwi 
oraz tworzenie blaszek miażdżycowych. Jednak jak 
widać, może mieć jeszcze wiele innych zastosowań.

Wyniki badań dają jednak nadzieję, że 
w przyszłości resweratrol lub jego pochodne będą 
stosowane zarówno w leczeniu chorób kardiolo-
gicznych, jak i cukrzycy czy też w terapii i profi-
laktyce nowotworów. Jest to substancja o której 
warto pamiętać. ■

mgr farm Aleksandra Piaskowska
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Resweratrol ma działanie wielokierunkowe. Po 
pierwsze charakteryzuje go silne działanie antyok-
sydacyjne. Możemy uznać go za wymiatacz wol-
nych rodników. Stabilizuje błony komórkowe oraz 
działa przeciwzapalnie poprzez hamowanie cylko-
oksygenazy oraz lipooksygenazy – enzymów zaan-
gażowanych w procesie syntezy mediatorów stanu 
zapalnego. Ponadto hamuje agregację czerwonych 
krwinek, przez co zmniejsza ryzyko powstania za-
krzepów i ma właściwości przeciwmiażdżycowe. [2] 
Doniesienia naukowe wskazują również na właści-
wości przeciwnowotworowe oraz antyangiogenne 
resweratrolu.[4]

W badaniach na zwierzętach zaobserwowano, 
że wysokie dawki resweratrolu (powyżej 96mg/kg 
m.c.) spowodowały zmniejszenie o około 30% na-
rastania płytek 
miażdżycowych. 
Potwierdzono 
także działanie 
kardioprotekcyj-
ne tej substancji, 
poprzez hamo-
wanie aktyw-
ności enzymu 
zwanego reduk-
tazą chinonową, co zwiększa odporność komórek 
na stres oksydacyjny. Ponadto resweratrol zwięk-
sza syntezę tlenku azotu, który rozszerza naczynia 
krwionośne i chroni przed niedokrwieniem. [2,4]

Umiarkowane spożycie czerwonego wina 
w ilości 300ml na dzień przez okres 15 dni, za spra-
wą resweratrolu powoduje znaczące zwiększenie 
wydzielania tlenku azotu przez płytki krwi. A u pa-
cjentów z chorobą niedokrwienną serca trzymie-
sięczna suplementacja trans-resweratrolem w dawce 
10mg spowodowała znaczące zmniejszenie agrega-
cji płytek krwi. [7,8] 

Na resweratrol warto również zwrócić uwagę 
w kontekście leczenia cukrzycy oraz otyłości. Reswe-
ratrol zwiększa insulinowrażliwość tkanek, pomaga 
poprawić kondycję fizyczną i siłę mięśni.

Z badań na otyłych myszach wynika, że re-
sweratrol reguluje równowagę energetyczną or-
ganizmu, poprzez wpływ na ekspresję genu SirT1 
i syntezę białka SirT1 oraz wpływ na kinazę białkową 
aktywowaną przez AMP (AMPK). Nota bene geny 
te uznawane są za tak zwane geny długowieczno-
ści. Pobudza również lipolizę oraz zmniejsza ogólną 
ilość tkanki tłuszczowej.

Pod wpływem resweratrolu w dawkach powy-
żej 300mg na dobę zwiększa się liczba mitochon-
driów w komórkach mięśniowych, co przekłada się 
na spalanie większej ilości kalorii w trakcie wysił-
ku fizycznego. Ten efekt może być wykorzystany 
nie tylko u sportowców, ale również u pacjentów 
z cukrzycą i otyłością. W badaniu do którego byli 
zakwalifikowani otyli mężczyźni w średnim wieku 
zauważono, że po 30 dniach suplementacji reswe-
ratrolem obniżył się u badanych poziom stężenia 
glukozy we krwi oraz jednocześnie poziom insuliny 
we krwi, zmniejszyło się również ciśnienie krwi oraz 
zawartość tkanki tłuszczowej. [2, 3, 9]

Resweratrol ma również potencjał jako zwią-
zek chemoprewencyjny w terapii chorób nowo-
tworowych. Dzięki zdolności wyłapywania wol-

nych rodników 
hamuje inicjację 
kancerogene -
zy, zapobiegając 
uszkodzeniom 
łańcucha DNA 
przez reaktywne 
formy tlenu. Re-
sweratrol zmniej-
sza aktywność 

enzymów z rodziny cytochromu P-450 (co chroni 
komórki przed potencjalnym działaniem kancero-
genów) oraz zwiększa aktywność enzymów II fazy 
(co również chroni komórki przed oddziaływaniem 
reaktywnych metabolitów, a także reaktywnych form 
tlenu). Zatem resweratrol może blokować każdy etap 
nowotworzenia – inicjację, promocję oraz progresję 
kancerogenezy. Poprzez indukcję reduktazy chino-
nowej hamuje progresję nowotworu. Resweratrol 
hamuje także pewne kinazy - jest inhibitorem kinazy 
tyrozynowej – stąd jego działanie antymutagenne 
i możliwość dalszych badań nad hamowaniem szla-
ków sygnałowych, będących celem terapii przeciw-
nowotworowej. [2-4]

Resweratrol może również indukować apop-
tozę komórek przez hamowanie polimerazy DNA 
i reduktazy rybonukleotydowej, zatrzymując cykl 
komórkowy w fazie G1/S. Hamuje również jądrowy 
czynnik transkrypcyjny NF kappa B (NF-κB), który 
ma zdolność do hamowania apoptozy, indukcji pro-
liferacji oraz nasilania procesu angiogenezy. Zatem 
zablokowanie NF-κB zmniejsza proliferację komórek 
nowotworowych oraz zmniejsza ryzyko wystąpie-
nia oporności na chemioterapię. Ponadto zmniejsza 

Izomery cis-(Z) i trans-(E) resweratrolu. Źródło: Wikimedia Commons.
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vitro, zanim zostanie ona po raz pierwszy zastosowa-
na u człowieka. Badania przedkliniczne prowadzone 
w warunkach in vitro pozwalają na wstępną ocenę 
działania cząsteczki na wyizolowanych z organizmu 
zwierzęcego narządach, takich jak serce, tchawica, 
żołądek, jelita, tkankach lub na poszczególnych ko-
mórkach. 

Badania oceniające farmakokinetykę cząstecz-
ki, jak i jej profil farmakologiczny oceniane są na co 
najmniej trzech gatunkach zwierząt laboratoryjnych: 
dwóch niższych (np. myszy, szczury, świnki morskie, 
chomiki) i jednym wyższym (króliki, koty lub psy). 
W uzasadnionych przypadkach działanie farmako-
logiczne cząsteczki ocenia się także na zwierzętach 
naczelnych (małpy). 

Profil farmakologiczny leku wyznacza się 
w oparciu między innymi o dawkę wywołującą efekt 
farmakologiczny u połowy z grupy badanych zwie-
rząt (DE50). Ocena toksyczności cząsteczki obejmuje 
określenie toksyczności ostrej poprzez wyznacze-
nie dawki śmiertelnej (DLM) na podstawie procenta 
padłych zwierząt i wyników badań laboratoryjnych. 
Bada się również toksyczność podostrą oraz prze-
wlekłą u zwierząt, aby wstępnie ocenić działania 
niepożądane cząsteczki i ustalić potencjalne prze-
ciwwskazania. W tym celu badaną cząsteczkę podaje 
się zwierzętom laboratoryjnym przez okres od 6 do 
12 miesięcy i ocenia się stan czynnościowy takich 
narządów jak szpik kostny, wątroba, nerki, układ 
sercowo-naczyniowy, pokarmowy oraz ośrodkowy 
układ nerwowy. 

Każda nowa cząsteczka oceniana jest rów-
nież pod kątem embriotoksycznym i teratogennym. 
W tym celu związek stosuje się u co najmniej trzech 
gatunków zwierząt w okresie ciąży i obserwuje czy 
wpływa on na rozwój płodu lub powoduje defor-
macje jego narządów. Działanie kancerogenne oce-
nia się w badaniach trwających kilka lub kilkanaście 
miesięcy. Oznaczane jest także mutagenne działanie 
badanej substancji. 

Czas trwania badań przedklinicznych wyno-
si przeciętnie 6-8 lat i pochłania około 25% cał-
kowitego budżetu. Szacuje się, że tylko 1 na 1000 
substancji leczniczych, nad którymi rozpoczyna się 
prace, pomyślnie przechodzi tę fazę badań. Nale-
ży pamiętać również o tym, że zakończony pozy-
tywnym wynikiem etap badań przedklinicznych nie 
zapewnia nas o jej bezpieczeństwie podczas stoso-
wania u człowieka. Stąd tak intensywne prace nad 

doskonaleniem metodologii badań klinicznych, ich 
kontrolą oraz dbaniem o ich odpowiednią jakość. 
To właśnie badania kliniczne dają nam podstawy do 
ustalenia czy potencjalny lek jest zarówno skuteczny 
i bezpieczny podczas stosowania u człowieka. 

Do kolejnych faz badań klinicznych (I-IV), szan-
sę przejścia ma jedynie kilka-kilkanaście cząsteczek. 
Należy jednak pamiętać o tym, że pozytywne wy-
niki uzyskane z tych badań nie gwarantują sukcesu 
w badaniach klinicznych. Są one jedynie pomocne 
w określeniu dawki wyjściowej ocenianej w bada-
niach I fazy, które prowadzone są na stosunkowo 
nielicznej grupie (20-100) zdrowych ochotników 
(najczęściej) lub chorych (np. leki onkologiczne) 
w specjalnie przystosowanych do tego celu ośrod-
kach badawczych. 

Badania kliniczne I fazy trwają zwykle krótko 
i niosą ze sobą największe ryzyko, ponieważ poten-
cjalny lek jest stosowany po raz pierwszy u czło-
wieka. Lek podawany jest w dawce jednorazowej 
(w kilku stężeniach) oraz w dawkach wielokrotnych 
w różnych odstępach czasowych. Jest to jedyna z faz 
badań klinicznych, w której ochotnicy nie osiągają 
korzyści zdrowotnych i mogą otrzymywać wynagro-
dzenie finansowe. 

Około 70% leków przechodzi do kolejnej fazy 
badań klinicznych. II faza badań klinicznych trwa dłu-
żej niż badania I fazy, bo kilka miesięcy. Ich celem 
jest ustalenie czy badana cząsteczka działa w danej 
populacji osób chorych liczącej na ogół od 50 do 
500 pacjentów i jest bezpieczna. Zwykle też ustala się 
zależność między dawką a efektem terapeutycznym, 
co pozwala na określenie dawki zwykle stosowanej 
oraz dalszą ocenę skuteczności i bezpieczeństwa po-
tencjalnego leku. W tej fazie wyznacza się również 
profil farmakokinetyczny leku oraz wpływ wieku, płci, 
rasy na takie parametry jak wchłanianie, dystrybucja, 
metabolizm i eliminacja leku. Po dogłębnej ocenie 
otrzymanych danych klinicznych związanych ze sto-
sowaniem leku u ludzi i wyznaczeniu korzystnego 
stosunku korzyści do ryzyka, można rozpocząć III 
fazę badań klinicznych. 

Badania kliniczne III fazy trwają kilka lat i pro-
wadzone są z udziałem kilku tysięcy chorych (od  
1 000 do 3 000). Osoby biorące udział w tych ba-
daniach włączone są na podstawie kryteriów, które 
są charakterystyczne dla populacji chorych spotyka-
nych w codziennej praktyce lekarskiej. Badania pro-
wadzone są w wielu ośrodkach zlokalizowanych nie 

W XIX wieku Friedrich Wilhelm Serturner dał 
początek eksperymentom badawczym, 
których celem było potwierdzanie właści-

wości substancji aktywnych. W jego przypadku była 
to morfina. W kolejnych latach Francois Magendi 
i Claude Bernard rozpoczęli pierwsze badania poten-
cjalnych leków na zwierzętach. Pierwsza firma farma-
ceutyczna – Merck powstała w 1827 roku. Do połowy 
XIX wieku otrzymano na drodze syntezy chemicznej 
około 30 nowych związków, w tym chloroform czy 
barbiturany. Początkowo odkrycia nowych leków 
miały charakter przypadkowy – jednym z najbardziej 
spektakularnych było odkrycie przez Alexadra Fle-
minga penicyliny G. Z czasem prace nad rozwojem 
nowych leków zaczęły mieć charakter przemyślany 
i zaplanowany, oraz podlegać odpowiednim regu-
lacjom prawnym.

Na rynku farmaceutycznym zdecydowaną 
większość dostępnego asortymentu stanowią leki 
będące odpowiednikami leków oryginalnych (inno-
wacyjnych) oraz leki zarejestrowane na podstawie 
danych literaturowych. Jednak to firmy inwestujące 
swoje środki w rozwój nauki sprawiają, że medycyna 
potrafi skutecznie i bezpiecznie - jeśli nie leczyć - to 
przynajmniej hamować rozwój wielu chorób. 

Koszty jakie ponoszą te podmioty są ogrom-
ne, dlatego też cena takiego leku w momencie, gdy 

chroni go prawo patentowe, jest stosunkowo wyso-
ka - szczególnie z punktu widzenia indywidualnego 
pacjenta. Dlatego ważne jest, aby mieć świadomość 
jak powstaje taki lek, jakie badania  musi przejść, aby 
mógł zostać poddany ocenie władz regulatorowych, 
a następnie po uzyskaniu pozytywnej oceny - zostać 
wprowadzony na rynek. 

Obecnie proces powstawania leku nowego 
(innowacyjnego) trwa około 8-13 lat i pochłania 
nawet kilka miliardów dolarów. Dokładne pozna-
nie mechanizmów choroby, w której potencjalny 
lek ma znaleźć zastosowanie, jest kluczowe dla roz-
poczęcia procesu poszukiwania leku, choć nie jest 
to bezwzględnie konieczne. Sam proces koncepcji 
cząsteczki potencjalnie aktywnej rozpoczyna się od 
prac na poziomie molekularnym, bardzo często we 
współpracy z akademickimi ośrodkami badawczymi. 
Należy pamiętać, że prawidłowo zaplanowane bada-
nia w początkowych etapach projektu mogą istotnie 
zwiększyć szanse na dalszy rozwój badań nad lekiem. 

Na drodze syntezy chemicznej powstają tysią-
ce cząsteczek o obiecującym potencjale leczniczym. 
Z nich do fazy badań przedklinicznych przechodzi 
zaledwie kilkadziesiąt – kilkaset. Celem badań przed-
klinicznych jest wstępna ocena samej cząsteczki pod 
kątem toksyczności, skuteczności oraz profilu far-
makokinetycznego u zwierząt bądź w warunkach in 

Jak wygląda 
proces 
powstawania  
nowego leku?

►
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Uwierzytelnianie leków nie jest skomplikowanym procesem, jednak zna-
lezienie najlepszego sposobu wdrożenia wymogów dyrektywy dotyczącej 
sfałszowanych leków i rozporządzenia delegowanego w celu dostosowa-
nia istniejącej infrastruktury i przeszkolenia personelu bez dodatkowego 
obciążania budżetu szpitala będzie wyzwaniem kolejnych miesięcy. Biorąc 
pod uwagę, że termin wdrożenia systemu weryfikacji w szpitalach i ap-
tekach ogólnodostępnych upływa w ciągu zaledwie jednego roku, kiedy 
- z pewnymi wyjątkami - wszystkie produkty na receptę (Rp.) muszą być 
uwierzytelnione przed podaniem lub wydaniem pacjentowi, najwyższy 
czas, aby przeanalizować i zidentyfikować najbardziej odpowiednie wdro-
żenie wymogów prawnych bez narażania jakości usług i bezpieczeństwa 
pacjenta.

Weryfikacja  
autentyczności leków  
będzie obowiązkowa we 

wszystkich szpitalach w całej 

Polsce już w lutym 2019

tylko w różnych miastach, ale i państwach czy kon-
tynentach. Badania kliniczne III fazy mają za zadanie 
potwierdzić skuteczność badanej cząsteczki w da-
nej jednostce chorobowej u zdecydowanie większej 
populacji pacjentów, określić związek pomiędzy jej 
bezpieczeństwem a skutecznością podczas krótko-
trwałego i długotrwałego stosowania. Oczywiście 
mają również potwierdzić wyniki uzyskane w bada-
niach klinicznych II fazy. Na podstawie wyników tych 
badań określa się dane na temat działań niepożąda-
nych, ich częstotliwości, przeciwwskazań do stoso-
wania leku oraz ewentualnych środków ostrożności. 

Wszystkie opisane powyżej etapy badań nad 
cząsteczką – czyli badania podstawowe, przedklinicz-
ne oraz kliniczne fazy od I do III są obowiązkowym 
elementem dokumentacji, wymaganej przez instytu-
cje zajmujące się rejestracją i wydawaniem pozwo-
leń na dopuszczenie do obrotu leków. Istotne dane 
pochodzące z fazy badań przedklinicznych znajdują 
swoje odzwierciedlenie w zapisach znajdujących się 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w punkcie 
5.3 – Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie. Dane 
pochodzące z badań klinicznych uwzględnione są 
w punktach dotyczących wskazań, dawkowania, 
działań niepożądanych, przeciwwskazań, środków 
ostrożności, farmakokinetyki i skuteczności. 

Należy jednak pamiętać, że badania przed-
kliniczne i kliniczne do III fazy nie zwalniają firm 
z obowiązku kontynuowania dalszych badań pro-
wadzonych już na zarejestrowanych i obecnych 
w sprzedaży lekach. Celem badań IV fazy jest dal-
sze potwierdzenie przede wszystkim bezpieczeństwa 
stosowania leku na dużej populacji docelowej. Czas 
trwania tych badań jest najdłuższy ze wszystkich faz 
badań klinicznych, jak również liczba osób jest zde-
cydowanie większa sięgając nawet kilkunastu tysięcy 
pacjentów. 

Badania kliniczne leków są niezwykle istot-
ne dla poznawania nowych oraz rozwoju istnieją-
cych strategii terapeutycznych, pogłębiania wiedzy 

o stosowaniu, skuteczności i bezpieczeństwie leków. 
Zintensyfikowanie prowadzenia badań klinicznych 
odnotowano na przełomie XX/XXI wieku. Obecnie 
ich liczba jest dość stabilna z nieznaczną tendencją 
do spadku, natomiast co ciekawe - nakłady na pro-
wadzenie badań wciąż rosną na skutek zaostrzania 
przepisów i zwiększania stawianych wymagań. Ros-
nące koszty generowane są przez coraz liczniejsze 
grupy uczestników badań klinicznych, wykonywanie 
coraz większej liczby procedur badawczych oraz ros-
nące koszty administrowania, rekrutacji i wynagro-
dzeń dla podmiotów biorących udział w badaniach. 
Liczba badań klinicznych przeprowadzanych w Pol-
sce stale wzrasta i zgodnie z danymi opublikowa-
nymi na stronie URPL średnia ich liczba rocznie to 
450, co sprawia, że Polska jest na siódmym miejscu 
wśród krajów Unii Europejskiej, gdzie prowadzi się 
najwięcej badań klinicznych. 

Firmy farmaceutyczne przeznaczają znaczną 
cześć swoich dochodów na rozwój i badania związa-
ne z poszukiwaniem nowych leków. Ponieważ pono-
szą one ogromne koszty związane z prowadzeniem 
badań, ich leki są chronione na podstawie lokalnych 
przepisów patentowych związanych z ochroną włas-
ności intelektualnej, a w Polsce również na podsta-
wie przepisów prawa farmaceutycznego. Zgodnie 
z prawem farmaceutycznym wyniki przeprowadzo-
nych badań klinicznych i nieklinicznych nie mogą 
być wykorzystywane przez inne firmy przez 8 lat 
od momentu wydania pozwolenia na dopuszcze-
nie do obrotu leku innowacyjnego, a odpowiednik 
może zostać wprowadzony na rynek nie wcześniej 
niż 10 lat od momentu pojawienia się leku oryginal-
nego. Ponadto, istnieje również ochrona patentowa 
trwająca 20 lat, która obejmuje nową substancję 
aktywną leku i/lub proces jej wytwarzania i jest po-
zyskiwana już na bardzo wczesnym etapie rozwoju 
leku. ■

dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert
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Na podstawie badań dotyczących logistyki w ap-
tece szpitalnej ustaliliśmy, że najlepszym miejscem 
do rozpoczęcia projektu będzie wejście towarów 
lub magazyn. Tutaj wszystkie otrzymane paczki zo-
staną zeskanowane. Będziemy mierzyć, ile czasu 
zajmie nam wykonanie zadania, czyli czas obsługi 
pakietów (przygotuj, podnieś i umieść je z powro-
tem w pudełku) oraz czas reakcji wywołany przez 
skanowanie i wygenerowany przez system (w tym 
wynik z repozytorium NMVO).

Co się stanie jak wykryjemy lek 
sfałszowany?

Należy mieć opracowane procedury postę-
powania w przypadku wykrycia produktów sfałszo-
wanych, wycofanych i przeterminowanych. Ta czyn-
ność pozwoli na opracowanie wewnętrznego planu 
działania.

Pilotażowe wprowadzenie 
systemu weryfikacji w Szpitalu 
Specjalistycznym im. Dr. Józefa 

Psarskiego w ostrołęce

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Jó-
zefa Psarskiego w Ostrołęce, jako pierwszy w Pol-
sce w roku 2017 postanowił wziąć udział w między-
narodowym projekcie pt: Badanie autentyczności 
produktów leczniczych w polskich aptekach – pi-
lotaż, przy współpracy Zakładu Technologii Posta-
ci Leku w Bydgoszczy i Uniwersytetu w Oxfordzie, 
co w rezultacie zaowocowało publikacją uznawaną 
za rekomendację wdrożenia FMD dla szpitalników 
w Polsce.

Kolejnym projektem jest zbadanie goto-
wego rozwiązania, aby przygotować szpital i ap-
tekę szpitalną w Ostrołęce do gotowości już za kil-
ka miesięcy do wymagań dyrektywy fałszywkowej. 
Szpital w Ostrołęce będzie pierwszym wzorcowym 
ośrodkiem w Polsce.

Projekt w Szpitalu dr. Psarskiego jest nad-
zorowany przez pana magistra farmacji Mikołaja 
Zerhau. Projekt prowadzony jest pod pod kierow-
nictwem dra n. farm. Piotra Merksa z Katedry Tech-
nologii Postaci Leku w Bydgoszczy, prof. nadzw. 

dr hab. n. med. Miłosza Jaguszewskiego oraz mgr 
farm. Damiana Świeczkowskiego z I Kliniki Kardio-
logii GUMED. 

„Zapisy aktu delegowanego i FMD stawiają 
farmaceutów szpitalnych na linii frontu w walce ze 
sfałszowanymi lekami. Sposoby organizacji pracy 
w aptekach szpitalnych mogą być bardzo złożone 
i obejmować różne środowiska. W takim przypadku 
kluczowe jest jak najlepsze przygotowanie się do 
zmian”. Konieczne jest wspieranie Krajowej Organi-
zacji Weryfikacji Leków (KOWAL), szpitali i stowarzy-
szeń aptek szpitalnych w prawidłowym określeniu 
wpływu dyrektywy na ich działania, co jest kluczowe 
dla udanego wdrożenia w terminie.

Dla lepszego rezultatu projekt ten musi być 
postrzegany jako proces uczenia się i powinien być 
elastyczny w celu wprowadzenia zmian, zarówno 
w logistyce apteki szpitalnej, jak i w aplikacji pro-
gramowej (projektowanie, sposób jej wykorzystania 
- np. zmiana z urządzenia, komputera). Przy każ-
dej istotnej zmianie powinniśmy powtórzyć proces 
uwierzytelniania – aby znaleźć najlepsze rozwiąza-
nie dla apteki szpitalnej celem zmniejszenia przy-
szłych kosztów.

Konieczność przeprowadzenia 
pilotażu w szpitalach

Celem projektu pilotażowego powinno być 
zapewnienie jasnego zrozumienia implikacji proce-
su uwierzytelniania dla przepływu pracy logistycz-
nej, korzyści i kosztów związanych z tą czynnością. 
Aby móc to zrobić, przyjrzymy się temu, jak cza-
sochłonne i kosztowne są te dodatkowe procesy, 
jakie byłyby oszczędności i jaki byłby ogólny re-
zultat projektu pilotażowego. Uważamy, że jest to 
właściwy sposób podejścia do wdrożenia dyrekty-
wy w sprawie sfałszowanych leków, aby zapewnić 
państwu i kierownictwu szpitala solidne podstawy 
do dalszego planowania budżetu.

Dane transakcyjne w szpitalach

Uwierzytelnianie jest wyzwalaniem dużych 
danych. Dzięki ogólnoeuropejskiemu projektowi 
uwierzytelniania zostanie utworzona największa 
europejska sieć informatyczna obrotu lekami. Każ-

Uwierzytelnianie leków jest 
wyzwaniem dla logistyki apteki 

szpitalnej

Sytuacja w aptece szpitalnej jest inna niż w ap-
tece ogólnodostępnej. Szpitale, sposób organizacji 
ich pracy mogą się różnić pomiędzy sobą. Biorąc 
pod uwagę różnorodność produktów leczniczych 
i ich szczególne warunki przechowywania, istnieje 
wiele miejsc w aptece szpitalnej, w których może 
nastąpić wycofanie produktów z obrotu. Obecnie 
skanowanie każdego opakowania w aptece szpital-
nej nie było konieczne, dlatego wewnętrzne proce-
sy logistyczne będą musiały być dostosowane do 
nowych wymagań. Może też zaistnieć konieczność 
zatrudnienia dodatkowego personelu lub automa-
tyzacji, co może prowadzić do znacznych dodatko-
wych kosztów.

Idealne dopasowanie  
do istniejącej logistyki

Biorąc pod uwagę znajomość wymogów 
prawnych, potrzeb aptek szpitalnych oraz praktycz-
ną wiedzę z zakresu logistyki farmaceutycznej, szpi-
tale już w niedługim czasie muszą znaleźć rozwiąza-
nie pozwalające połączyć apteki szpitalne z usługą 
uwierzytelniania w celu zminimalizowania trudno-
ści w adaptacji istniejących procesów logistycznych 
i ograniczenia dalszych kosztów związanych z samą 
dyrektywą fałszywkową. Potrzebna będzie specjal-
na aplikacja, która działa niezależnie od istnieją-
cego oprogramowania szpitalnego i nie wymaga 
żadnych dodatkowych stanowisk pracy, dzięki cze-
mu jest elastyczna i może być stosowana wszędzie 
w aptece szpitalnej.

W kilku badaniach takich rozwiązań szpital-
nych za granicą w Oksfordzie i Freiburgu, uwierzy-
telnianie odbywa się za pomocą urządzeń przenoś-
nych (skanerów) umożliwiających odczyt zarówno 
liniowych kodów kreskowych, jak i kodów matry-
cowych 2D wydrukowanych na opakowaniach lub 
fiolkach.

Cały proces analizy danych (weryfikacja au-
tentyczności produktu leczniczego) jest zautomaty-
zowany i jedyna interwencja ze strony farmaceuty 
lub innej osoby upoważnionej do obchodzenia się 
z produktami leczniczymi w aptece szpitalnej bę-

dzie konieczna w przypadku otrzymania odpowie-
dzi negatywnej (wywołano ostrzeżenie np. o wyco-
faniu, utracie ważności, podejrzeniu lub kradzieży 
produktu leczniczego).

Korzyści operacyjne z dyrektywy 
fałszywkowej dla szpitali 

i farmaceutów

Dzięki uwierzytelnianiu, niektóre procesy ist-
niejące w aptekach szpitalnych staną się łatwiejsze. 
Podczas kilku lat badań stwierdziliśmy, że w maga-
zynie sprawdzana jest ręcznie data ważności oraz 
że apteka może przyjmować leki, które mają co naj-
mniej dwunastomiesięczną datę ważności. Ta czyn-
ność jest pracochłonna i zajmuje dużo czasu. Dzięki 
rozwiązaniu jakie zostaje wymuszone przez rozpo-
rządzenie delegowane, takie działania nie tylko sta-
ną się łatwiejsze, ale również ograniczą błędy ludz-
kie. Leki o krótkim okresie przechowywania, które 
muszą być zwrócone do dostawcy, zostaną auto-
matycznie zidentyfikowane, ponieważ informacje te 
będą zawarte w matrycy danych 2D.

Podczas gdy w trakcie okresu pilotażowego 
nie możemy w pełni zbadać możliwości rozwiąza-
nia, ze względu na ograniczoną liczbę produktów 
leczniczych z matrycą danych 2D, możemy wyko-
rzystać system do zrozumienia czasu potrzebnego 
do wykonania zadania w sposób zautomatyzowany 
lub ręczny, który w zamian zostanie wykorzystany 
do obliczenia oszczędności czasu i kosztów dla ap-
teki i szpitala.

Faza realizacji w Polskich szpitalach

Jedynym sposobem na zrozumienie wpływu 
procesu uwierzytelniania w aptece szpitalnej jest 
test rzeczywisty, w oparciu o realny łańcuch logi-
styki, który będzie się różnić między każdym szpi-
talem. Aby jak najbardziej zbliżyć się do rzeczywi-
stego wdrożenia i uruchomienia rozwiązania uwie-
rzytelniania, jest potrzeba podłączenia do serwera 
testowego NMVO (National Medicines Verification 
Organisation – w Polsce KOWAL: Krajowa Organi-
zacja Weryfikacji Autentyczności Leków). Pozwoli 
to na przeprowadzenie realistycznych testów pręd-
kości, które zaowocują oceną czasu oczekiwania na 
odpowiedź apteki.  

►
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25 maja odbyła się premiera e-recepty, któ-
ra wystawiona została po raz pierwszy w Siedlcach. 
Stało się to w obecności przedstawicieli rządu – od 
resortu Edukacji Narodowej, przez Ministerstwo 
Zdrowia, a na Ministerstwie Energii kończąc. E-re-
cepta, choć wydająca się być sporą rewolucją, ma 
za zadanie usprawnić proces leczenia pacjenta po-
przez zwiększenie informacji dostępnej farmaceu-
tom o dotychczasową kurację danej osoby. 

Ale novum – jak wszystko, co dziewicze – rodzi 
obawy środowiska. Skoro bowiem przepisy dotyczą-
ce ujednolicenia tradycyjnych recept wprowadzo-
no z błędami (o których szybką korektę wnioskuje 
Naczelna Izba Aptekarska), e-recepta może zrodzić 
komplikacje nieporównanie większe [1]. Może, ale 
nie musi. A póki nie przekonamy się, jak z nią w isto-
cie będzie, możemy jedynie snuć przypuszczenia. Te 
natomiast nie tylko zdolne są potęgować strach, ale 

Maj to miesiąc dla farmaceutów wyjątkowy. Z wiosenną energią 
i optymizmem co roku składają sobie życzenia z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Farmaceuty, który przypada na 14 maja. Tegorocznemu świę-
tu towarzyszyła wizja zmian, które nieuchronnie czekają polską farma-
cję. Część z nich już wprowadzono w życie, choć pierwsze tygodnie ich 
obowiązywania (na przykład w zakresie unifikacji wystawiania recept) po-
kazały mankamenty tych rozwiązań. Pokaźna część planowanych reform 
czeka na wprowadzenie. A każda zmiana w życiu prywatnym i zawodo-
wym niesie ze sobą odrobinę niepokoju. Odchodzi bowiem to, co znane, 
a w jego miejsce przychodzi nowe. Które poznać można jedynie przez 
doświadczenie.

Jak pokonać 
lęk przed 
zmianą?

de skanowanie generuje informacje. Te dane trans-
akcyjne są własnością źródła, zgodnie z przepisami 
wynikającymi z rozporządzenia, które je tworzy - 
w tym przypadku jest to szpital. Farmaceuci w ca-
łej Europie mają poważne obawy, że dane te mogą 
być wykorzystywane do celów innych niż uwierzy-
telnianie, gdy są przechowywane w repozytorium 
należącym do NMVO. Jednak wykorzystywanie 
danych przechowywanych w repozytorium NMVO 
do celów innych niż uwierzytelnianie jest prawnie 
zabronione. Szpitale jako właściciele danych mogą 
samodzielnie korzystać z tych informacji dla celów 
farmaceutycznych lub handlowych.

Wyzwania stojące przed organizacją 
ds. Weryfikacji Środków Leczniczych 

(National medicines Verification 
organisation, NmVo) – KoWAL.

Zbliżające się wdrożenie dyrektywy fałszyw-
kowej zainicjuje serię kluczowych wydarzeń oraz 
decyzji podejmowanych przez członków NMVO 
w całej Europie. Organizacje te będą musiały wziąć 
pod uwagę i ocenić wiele kwestii. Zdaję sobie spra-
wę, że ich wiedza w zakresie wszystkich szczegółów 
dotyczących implementacji Dyrektywy ds. zwalcza-
nia fałszowania leków (Falsified Medicines Directi-
ve, FMD) może nie być kompletna. To zrozumiałe. 
Zajmuję się codziennie szczegółami związanymi 
z autentyfikacją, członkowie NMVO mają też inne 
obowiązki, poza pracą w KOWAL. 

W mojej ocenie członkowie NMVO powinni 
skupić się na opracowaniu procesu oceny, który po-
zwoliłby zabezpieczyć usługę autentyfikacji, tak po-
trzebną i konieczną dla ich kraju i obywateli. Uwa-
żam, iż podejmując decyzje, NMVO powinna skon-
centrować się na czterech odrębnych obszarach. 
Umożliwiają one ocenę stosowności i przydatności 
usługi autentyfikacji względem ich własnych obo-
wiązków, wymagań oraz odpowiedzialności. Nie 
wiedząc, czego się od nich oczekuje, nie mogą oni 
zastosować kryteriów, według których należy oce-
niać dostawców i partnerów.

Problemy z jakimi trzeba będzie się zmierzyć 
dotyczą między innymi bezpieczeństwa i odpowie-
dzialności, usług i działania systemu oraz zarządza-
nia, finansów i aspektów prawnych.

W zakresie bezpieczeństwa i kwestii odpo-

wiedzialności należy zastanowić się na przykład 
nad kwestią tego, w jaki sposób NMVO dokona 
autentyfikacji wszystkich swoich użytkowników za 
każdym razem, kiedy korzystają oni z systemu oraz 
w jaki sposób NMVO będzie szyfrować informacje 
wymieniane z użytkownikami. Pochylić należy się 
również nad ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa 
bazy danych, w której przechowywane są kody i za-
stanowić, jakie są konsekwencje w przypadku nie-
wykrycia takiego naruszenia.

Otwartym pozostaje także pytanie, jak zacho-
wają się firmy farmaceutyczne, jeśli system nie bę-
dzie gotowy w 2019 roku?

W zakresie świadczenia usług w ramach ob-
sługi systemu należy przygotować się na sytuacje 
problemowe – na przykład takie, gdy firma pro-
gramistyczna obsługująca apteki oraz szpitale ma 
problem i przerywa świadczenie usług lub gdy 
problemy techniczne powodują brak możliwości 
połączenia się aptek i szpitali z Krajowym Syste-
mem Weryfikacji Środków Leczniczych (National 
Medication Verification System, NMVS).

Pytań, na które dzisiaj nie ma jeszcze goto-
wych odpowiedzi jest wiele. Zapraszamy do za-
poznania się z wynikami badań oraz publikacjami 
naszego zespołu i wytycznymi dostępnymi w bazie 
naukowej PubMed. ■

dr n. farm. Piotr Merks
Katedra Technologii Postaci Leku

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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1. Hospital Audit as a Useful Tool in the Process of Introducing Falsified 
Medicines Directive (FMD) into Hospital Pharmacy Settings - A Pilot 
Study. Pharmacy 2017, 5, 63.

2. The European Falsified Medicines Directive in Poland: background, 
implementation and potential recommendations for pharmacists. 
Eur J Hosp Pharm Sci Pract. 2018 Jan; 25(1): 10–15.
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które przechodzi człowiek w drodze od starego po-
rządku do nowego [5]. Faza pierwsza nosi nazwę 
prekontemplacji. Odczuwalne staje się w jej trakcie 
napięcie, niepokój, podenerwowanie – symptomy 
dostrzegane przez otoczenie, lecz nie identyfikowa-
ne przez samego zainteresowanego jako reakcja na 
nadejście nieuchronnej zmiany. Można bowiem mieć 
świadomość nadchodzących zmian, a jednocześnie 
na co dzień niejako dystansować się od tej wiedzy. 
Wówczas łatwo zignorować sygnały, które wysyła 
organizm. 

Po prekontemplacji przychodzi czas na kon-
templację. Jest to moment nazywany czasem „wglą-
dem intelektualnym”. Uświadamiamy sobie istnienie 
problemu, lecz jednocześnie powstrzymujemy się 
przed podejmowaniem działania. Mamy na przy-
kład świadomość, że nowe prawo wymaga od nas 
wprowadzenia szeregu zmian, do których nie wie-
my, jak się zabrać, przez co odwlekamy konieczność 
podjęcia aktywności, a gdy ta staje się nieunikniona 
nabywamy przekonania, że sytuacja nas przerosła.

 Kolejny etap to przygotowanie. Jest to czas 
przyrostu motywacji, poczucia wiatru w żaglach, 
chęci ruszenia do boju. Warto jednak pamiętać, że 
przedwczesne, nieprzemyślane i chaotycznie podej-
mowane kroki mogą zaprowadzić nas na manow-
ce. Dlatego świeżo narodzony entuzjazm dobrze 
zainwestować w szczegółowe przygotowania do 
właściwych działań, które stanowią etap czwarty. 
Postępowanie zgodne z planem zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa. Oczywiście, zdarza się, że wcześ-
niejsze przypuszczenia rozmijają się z rzeczywistoś-
cią. Wówczas należy dokonać korekty planu, by nie 
popaść w panikę. To właściwy moment na zatrzy-
manie się, zrobienie kroku wstecz, wzięcie trzech 
głębokich oddechów i przystąpienie do pracy bez 
zbędnych emocji. Momenty zwątpienia, nieodzowne 
w procesie tworzenia czegokolwiek może rozjaśniać 
wizja ostatecznego celu. Jeśli pozwolimy swojej wy-
obraźni zobaczyć zwieńczenie trudów, łatwiej nam 
je będzie znieść. 

Przedostatni etap to utrzymanie. Musimy po-
zostać na kursie, mając świadomość, że mogą targać 
nami wichry emocji. Dlatego dochodzi właśnie wte-
dy do wglądu emocjonalnego. Potrafimy zidentyfi-
kować swoje odczucia, oddzielić je od faktów i kon-
sekwentnie iść naprzód. Zakończenie procesu polega 
na tym, że nowe działania stają się niesprawiającą 
problemu rutyną. Że oswoiliśmy się z odmienioną 
sytuacją i radzimy w niej sobie doskonale. Według 

Prochaski większość osób, którym udało się doko-
nać w swoim życiu trwałych zmian, miewała po kilka 
nawrotów, wymagających cofnięcia się do minionych 
faz. Ale najistotniejsza jest wytrwałość. A tę mogą 
kształtować małe kroki.

Jednym z najczęściej stosowanych w psycho-
logii i zarządzaniu narzędzi do pracy nad zmianami 
jest analiza SWOT. Jej nazwa stanowi akronim czte-
rech etapów, wymagających odpowiedzenia sobie 
na konkretne pytania. „S” pochodzi od angielskiego 
strenghts, które oznacza silne strony projektu. „W” – 
weaknesses to słabe strony. „O” – czyli opportunities 
tłumaczy się jako szanse wynikające z tego, co przed 
nami, „T” natomiast to threats, czyli zagrożenia. Ko-
lejność przechodzenia przez poszczególne fazy jest 
zgodna z kierunkiem zamieszczonym na poniższej 
grafice – poczynając oczywiście od litery „S”.

Przeprowadzając Analizę SWOT warto odłożyć 
na bok swoją indywidualną perspektywę i spróbo-
wać wcielić się w rolę bezstronnego obserwatora. 
Jeśli bowiem realizację tego zadania zabarwimy spe-
cyficznie ukierunkowanym nastawieniem, rezultaty 
niewiele nam wyjaśnią. Będą raczej stanowiły laurko-
we potwierdzenie tego, co sami założyliśmy odgór-
nie i czemu można by nadać motto „Wiedziałem!”.

W fazie pierwszej zastanawiamy się, jakie 
mocne strony ma dane przedsięwzięcie. Warto pa-
miętać, by nie mylić zalet z możliwościami. Moc-
ne strony odpowiadają na pytanie „Jakie to jest?” 
„Czym się dana rzecz wyróżnia?”, „Jakie walory 
można wskazać?”. Następnie przechodzimy do fazy 
słabych stron, odpowiadając na te same pytania, 
lecz w sposób krytyczny. Możemy tutaj uruchomić 
swoją uszczypliwość, a nawet krytykancką stronę 

także zniekształcać ogląd rzeczywistości i torować 
w umyśle czarny scenariusz, którego przewidywanie, 
zgodnie z koncepcją samospełniającego się proro-
ctwa, tylko się uprawdopodobnia. 

Czysty umysł

Przez moment odstawmy na bok wątpliwo-
ści, jakie przyniosły kwietniowe regulacje. Odetnijmy 
swoje myśli od wszelkich doświadczeń z mniej lub 
bardziej udanymi reformami systemu ochrony zdro-
wia w Polsce. Spróbujmy oczyścić swoje spojrzenie 
z nagromadzonych przez lata przekonań, scepty-
cyzmu i braku wiary w powodzenie. Pozostaje nam 
wówczas konkretna chwila wyprzedzająca to, co 
dopiero ma nastąpić. Nie możemy wówczas prze-
widzieć konsekwencji tego, co przyjdzie, bo ono jest 
wciąż przed nami. Stajemy zatem przed wyborem. 
Jednym z nich jest czarnowidztwo, które zakłada, 
że cokolwiek się nie stanie, przyniesie więcej szkód 
niż pożytku. Choć odrzuciliśmy testowo przeszłość, 
mamy prawo kontestować wszystko, co zaplanowali 
dla nas inni. Nawet jeśli niekoniecznie służy to na-
szemu zdrowiu. Inny wybór to hurraoptymizm, który 
wyraża się w egzaltowanej radości i ślepej wierze 
w sukces bez względu na okoliczności. Przepełnia 
nas energia i chęć do działania, bo przecież nic złego 
nie ma prawa się stać. I choć przyjemnie czuć motyle 
w brzuchu i uśmiechać się do całego świata, obie 
postawy są z punktu widzenia psychologii postawa-
mi patologicznymi. Nie ma w nich bowiem realizmu. 
Zakładają istnienie tylko dwóch barw rzeczywistości, 
czerni i bieli, choć tak naprawdę, nic w realnym życiu 
takie nie jest. 

To, co nas spotyka to gama odcieni – i choć 
między bielą a czernią znajdziemy bezkresne spek-
trum szarości, to nie jest nią szarość oznaczająca 
przygnębienie i marazm. Są to kolory różnorodno-
ści, w których można przebierać niczym na stoisku 
z bibelotami. Albert Ellis, prekursor psychoterapii 
poznawczej, w ramach której największą wagę przy-
wiązuje się do pracy z przekonaniami, uparcie pytał 
swoich pacjentów, czy istnieje jakiekolwiek odgórne 
prawo kosmosu, głoszące, że nic a nic w życiu nie 
może pójść nie po naszej myśli? [2] Oto kwintesen-
cja podejścia realistycznego, które odrzuca myślenie 
dwubiegunowe (czarno-białe). Może pójść dobrze, 
może pójść kiepsko, ale nie ma sytuacji pozbawionej 
choćby najbardziej stłumionej, lecz obecnej, nuty 

optymizmu. Inny znany psychoterapeuta, Milton 
Erickson, przekonywał, że zadaniem terapeuty i pa-
cjenta, jest odnalezienie wyjątku od doskwierającej 
reguły, i rozwinięcie go na tyle, by zdominował, to 
z czym chcemy się uporać [3]. Skoro bowiem zna-
leźliśmy sposób, by przezwyciężyć swoje obawy, 
dlaczego by go nie zastosować wielokrotnie, tak-
że w innych sytuacjach? Jak głosi jedna z maksym 
terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, jeśli coś 
działa, rób tego więcej [4].

E-recepta to tylko przykład. Nie chodzi tu bo-
wiem o nią samą. Ma ona posłużyć nam za symbol 
zmiany jako takiej. Opór wobec zmian jest natural-
nym odruchem człowieka. Ale następowanie zmian 
w życiu jest nieuniknione. Już starożytny filozof He-
raklit z Efezu przekonywał, że wszystko płynie i nie 
można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Oczywiście, 
trudno zrezygnować z wygodnego, dobrze znanego 
usytuowania na rzecz wyprawy po nowe. Tylko że 
to nowe niewątpliwie kryje w sobie choćby jedną 
korzyść (a zwykle korzyści w nieznanym jest znacz-
nie więcej). Skoro tak, być może warto dać zmianie 
szansę. 

Doświadczając czarnowidztwa i strumienia 
obaw, warto zadać sobie kluczowe pytanie. Skąd 
wiem, że będzie tak, jak zakłada najgorszy ze sce-
nariuszy? Jakie mam dowody na to, że tym razem 
zmiana nie okaże się korzystna? Czy moje przewi-
dywania dotyczące przeszłości zawsze dotychczas 
sprawdzały się w moim życiu? Czy jestem bezbłęd-
nym profetą, który potrafi przewidywać zdarzenia 
przyszłe? I czy przyszłość naprawdę jest tak łatwa do 
opisania, mimo że jej nadejście dopiero przed nami?

Pytania te mają przede wszystkim sprawić, że 
damy sobie szansę. Szansę na przeżycie przyszłości 
z całym jej dobrodziejstwem bez uprzedniego pod-
cinania sobie skrzydeł i tworzenia ponurych ram, 
w które wtłoczymy każde z kolejnych doświadczeń, 
bez względu na jego barwę. Wybierając negatywny 
scenariusz, stajemy się autosabotażystami. Działamy 
na swoją niekorzyść, choć często usprawiedliwiamy 
się „tak zwaną życiową mądrością”, o której śpiewała 
Maryla Rodowicz.

Rachunek zysków i strat

James O. Prochaska, jeden z najwybitniej-
szych współczesnych terapeutów, sformułował te-
orię zmiany, składającą się z sześciu etapów, przez 
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Jeszcze dalej posunięte partnerstwo między leka-
rzem a farmaceutą wprowadzić ma specjalizacja 
farmaceuty klinicznego, członka zespołów terapeu-
tycznych. Połączenie bowiem fachowej lekarskiej 
diagnostyki i znajomości terapii z gruntowną wie-
dzą farmakologiczną oraz opieką farmaceutyczną, 
może w gruncie rzeczy stanowić przykład całościo-
wego podejścia do zdrowia człowieka, nie zaś tylko 
zwalczania choroby, co od lat postuluje Światowa 
Organizacja Zdrowia.

W drodze do celu

Podjęcie się kształcenia w określonym fachu, 
zwłaszcza wymagającym i społecznie istotnym, wy-
maga głębokiego namysłu. Bez uprzedniej reflek-
sji, rozważenia za i przeciw, a także drobiazgowego 
przyjrzenia się temu celowi, może okazać się, że to 
niekoniecznie jest cel, który pragniemy zrealizować.
Podobnie jak w przypadku analizy SWOT, w zarzą-
dzaniu, psychologii i coachingu z powodzeniem od 
dekad stosuje się model SMART, który ma przybliżać 
nas do celu poprzez jego urealnienie. SMART (z ang. 
„bystry”), stanowi również akronim, składający się 
z inicjałów pięciu cech dobrze sformułowanego celu:

W ramach każdego z etapów warto zadać so-
bie co najmniej kilka pytań, a odpowiedzi dobrze za-
notować na kartce. Jest to swoisty kontrakt z samym 
sobą. A także namacalny dowód przeprowadzenia 
intensywnej refleksji nad kwestią dla nas kluczową. 
Czas sprawia, że pewne wnioski ulegają w naszej 
pamięci zatarciu. Dlatego tak istotne jest, aby móc 
powrócić do zapisków, które zawierają rzetelnie roz-
pracowany cel.

Przystępując do modelu SMART rozpoczyna-
my od możliwie najbardziej szczegółowego opisu 
celu. Zadajemy sobie wówczas pytania: „Jaki cel 

pragnę osiągnąć?”, „Czym ten cel jest dla mnie?”, 
„Z jakich części składa się ten cel?”, „Czyjej pomo-
cy potrzebuję do jego osiągnięcia?”, „Uruchamiając 
wyobraźnię, co widzę myśląc o tym celu?”, „Jakie 
skojarzenia przywodzi mi na myśl?”. Niekiedy wydaje 
się, że odpowiedź na każde z tego typu pytań bę-
dzie identyczna. To jednak złudzenia i przekonamy 
się o tym, poddając poszczególne pytania refleksji. 
Szybko okaże się, że precyzyjne opisanie celu wy-
maga wielu słów i licznych punktów widzenia. 

Osoba przygotowująca się do podjęcia stu-
diów farmaceutycznych albo będąca w ich trakcie 
może założyć, że celem, który w tym kontekście 
pragnie osiągnąć jest zdobycie dyplomu. Ale czy 
o sam dyplom chodzi? Czy może o coś, co się pod 
nim kryje lub do czego stanowi on przepustkę? Je-
śli farmaceuta sposobi się do uruchomienia punktu 
opieki farmaceutycznej, może dokonać skrupulat-
nego opisu wizji tego przedsięwzięcia, włączając 
wszelkie detale, od miejsca, wystroju, godzin przyj-
mowania, wiedzy, jakiej będzie mu jeszcze trzeba, 
przewidywalnej długości spotkań z pacjentami, 
procedury przeprowadzania wywiadu itd. Im więcej 
drobnych części swojego celu zdołamy wyodrębnić, 
tym większa szansa na dokładne jego rozpoznanie 
i tym łatwiejsza następnie realizacja.

Etap drugi to mierzalność. Tutaj zadajemy so-
bie takie pytania, jak: „Po czym poznam, że zbliżam 
się do tego celu?”, „Po czym poznam, że go osiąg-
nąłem?”, „W jaki sposób będę sprawdzał efekty?”, 
„Co pozwoli mi monitorować pokonywanie kolej-
nych etapów?”. Zastosowanie jakiejkolwiek techniki 
pomiarowej do określania postępów na drodze do 
celu jest niezwykle ważne. Bez uważnego przyglą-
dania się postępowi, możemy doświadczyć poczucia 
stania w miejscu. A jeśli faktycznie na moment się 
zatrzymamy, będziemy mieli świadomość stadium, 
w którym się znaleźliśmy. Miarą pokonywania odle-
głości dzielącej nas od zdobycia tytułu zawodowe-
go farmaceuty mogą być kolejne zdane egzaminy, 
a gdyby posłużyć się jeszcze mniejszą jednostką po-
miaru, odbyte pomyślnie zajęcia, zdane kolokwia, 
zaliczone laboratoria, przyswojony materiał etc. 
Dla przyszłego eksperta od opieki farmaceutycz-
nej miarą zbliżania się do celu mogą być postępy 
czynione w przygotowywaniu stosownego miejsca, 
gromadzenia wyposażenia, uregulowania wszelkich 
formalności aż do momentu, w którym pojawi się 
na konsultacji pierwszy pacjent. 

osobowości. Łyżka dziegciu może jedynie uczynić 
ostateczny smak pełniejszym. Faza trzecia, to wspo-
mniane przed momentem szanse. O ile o silne stro-
ny pytamy „Jakie to jest?”, o tyle pytanie o szanse 
brzmiałoby: „Co dzięki temu można zrobić?, „Jakie 
korzyści ta rzecz przyniesie?”, „Jakie możliwości roz-
woju mamy dzięki temu rozwiązaniu?”, „Jak tę ideę 
można jeszcze udoskonalać?”, „Co dzięki niej mogę 
zyskać?”. I ostatnia część dotyczy zagrożeń. Tutaj 
pytamy „Co może pójść nie tak?”, „Jakie negatywne 
konsekwencje może przynieść dana inicjatywa?”, „Co 
przez nią mogę stracić?”. 

I teraz kwestia kluczowa, czyli wnioski. Musimy 
zadać sobie fundamentalne pytanie. W jaki sposób 
zredukować wady i zminimalizować zagrożenia? Od-
powiedź wydaje się oczywista. Poprzez rozwinięcie 
walorów i skorzystania z wszelkich możliwości, ja-
kie niesie dany projekt. Dopiero, gdy wyczerpiemy 
listę wartych podjęcia działań, będziemy w stanie 
uznać, że zrobiliśmy wiele i z pewnością oparliśmy 
się strachowi. Jak przekonywał jeden z największych 
trenerów amerykańskiej koszykówki, John Wooden 
„You did what could to do the best, that is success” 
(„Zrobiłeś wszystko, co się dało i to właśnie jest wy-
graną”) [6].

„Pani magister, Panie magistrze!”

Zmiany mają czekać nie tylko obecnych far-
maceutów, ale także tych, którzy dopiero w tym 
zawodzie będą zdobywali szlify. Może to istotnie 
wpłynąć na zwiększenie należnego prestiżu zawo-
du farmaceuty, zwłaszcza w odbiorze społecznym. 
Magistrzy farmacji, a więc osoby mające za sobą 
studia nieróżniące się de facto poziomem trudności 
od kierunku lekarskiego, mogli przez ostatnie lata 
odczuwać deprecjonowanie ich profesji, mającej za 
sobą długą historyczną tradycję. Zwrot „Pani Ma-
gister” w mowie codziennej wiązano bez wyjątku 
z wykwalifikowanym farmaceutą, podobnie jak zwrot 
„Panie Doktorze” z absolwentem medycyny (nieko-
niecznie mającym stopień naukowy doktora). Mało 
kto spośród osób niezwiązanych z ochroną zdrowia 
wie, że tytuł zawodowy lekarza jest odpowiednikiem 
tytułu magistra. Magister farmacji nie powinien za-
tem odczuwać jakiejkolwiek niższości wobec lekarza, 
z którym współtworzy jeden wielki system pomocy 
drugiemu człowiekowi. W ten sposób oba zawody 
naznaczone są wyjątkową misją.

Mimo dużej wartości zawodu technika farma-
ceutycznego, którego wiedza zdobyta nie tylko w ra-
mach standardowego kształcenia, ale także praktyki 
i ustawicznego zdobywania nowych informacji, może 
być równie duża, jak ta, którą dysponuje niejeden 
absolwent farmacji, wątpliwości budziła przez lata 
edukacja policealna w tym zakresie. Możliwość zdo-
bycia tytułu technika farmaceutycznego po ukoń-
czeniu dwuletniej szkoły policealnej, realizowanej 
w trybie zaocznym, wydaje się co najmniej kontro-
wersyjna. Mowa przecież, jak wspomnieliśmy, nie 
o profesjach rzemieślniczych (przy całym do nich 
szacunku), lecz tych, bez których niemożliwe byłoby 
chronienie ludzkiego życia i troska o jego jakość. 
Wygaszenie rekrutacji w zawodzie technika farma-
ceutycznego ma na celu dokonanie większej profe-
sjonalizacji zawodu farmaceuty, z drugiej zaś strony 
podniesienie jego rangi. Ale to nie jedyna ze zmian. 
Ważnym rozwiązaniem, nad którym pracuje Zespół 
ds. Opieki Farmaceutycznej, jest zakorzenienie tej 
rozwijanej w krajach zachodnich idei i uczynienie 
z niej komponentu codziennego funkcjonowania 
apteki.

Farmaceuta wyposażony w kompetencje z za-
kresu opieki farmaceutycznej, staje się naturalnym 
partnerem lekarza w procesie leczenia pacjenta. Nie 
tylko posiada wgląd do przebiegu kuracji, ale po-
przez swoją wiedzę może z powodzeniem wspierać 
pacjenta we właściwym realizowaniu zaleconej te-
rapii oraz przedsiębraniu działań profilaktycznych 
wykluczających nawrót choroby. Tego rodzaju wspar-
cie, związane z podnoszeniem jakości stylu życia, 
wpisuje się w postulaty znane z Karty Ottawskiej 
oraz Raportu Lalonde’a.

Prowadzenie skutecznej opieki farmaceu-
tycznej wymaga zmian w programach nauczania 
uniwersyteckiego. Rektorzy uczelni prowadzących 
studia z farmacji uznali zgodnie, że należy wpro-
wadzić więcej przedmiotów odpowiadających temu 
wyzwaniu, a także zwiększyć pulę kursów okołome-
dycznych. Słusznym wydaje się także położenie na-
cisku na aspekty psychologicznej pracy z pacjentem, 
gdyż farmaceuta-opiekun farmaceutyczny będzie 
w znacznej mierze musiał wykazać się kompetencja-
mi efektywnej komunikacji, motywowania pacjenta 
oraz wykazywania głębokiej empatii. Więcej o tego 
rodzaju umiejętnościach znalazło się w artykule za-
tytułowanym Coaching zdrowia jako metoda wspie-
rania zdrowego stylu życia opublikowanym w po-
przednim numerze „Aptekarza Polskiego” [7].

►

►
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obciążających działań, okazuje się rzeczą w pełni 
możliwą (a nawet banalną) do wykonania. Czasem 
strach przed wyzwaniem paraliżuje nas na tyle, że 
odsuwamy od siebie nie tylko konkretne czynności, 
ale nawet myśli związane z tym, co może nadejść. 
W ten jednak sposób nie unikniemy przyszłości, 
a jedynie uczynimy ją trudniejszą. Kiedy Lew zapy-
tał Czarnoksieżnika z Krainy Oz, co będzie z jego 
odwagą (której zwykle odczuwał brak), Oz powie-
dział: „Jesteś bardzo odważny, tego jestem pewien. (…) 
Potrzebna jest ci tylko wiara w siebie. Każda żyjąca 
istota odczuwa strach w obliczu niebezpieczeństwa. 
Prawdziwa odwaga polega na spojrzeniu w twarz nie-
bezpieczeństwu, na przezwyciężeniu strachu, a tego 
rodzaju odwagę posiadasz w pełni” [8].

Na dylemat zawierający się w pytaniu „od cze-
go by zacząć?” odpowiedź jest prosta: „jeśli nie wiem, 
od czego zacząć, mogę zacząć od czegokolwiek, bo to 
i tak lepsze niż nie podejmowanie działań”. Któż z nas 
nie był w sytuacji tak wielkiego natłoku obowiązków, 
że przerażony ich skalą uznawał, iż nie zdoła im po-
dołać i ostatecznie nie zrobił niczego. A przecież 
wystarczyłoby podjąć się realizacji krok po kroku 

ze świadomością, że nie potrafimy rozciągnąć cza-
su, a zatem możemy uczynić tylko tyle, ile zdołamy. 
To zawsze więcej niż nic. Niekiedy również zjadają 
nas wątpliwości dotyczące tego, czy podołamy, choć 
w istocie bardzo byśmy tego pragnęli. Wtedy warto 
przypomnieć sobie słowa Johanna Wolfganga Goe-
thego: „Jeśli coś potrafisz lub myślisz, że potrafisz, 
zrób to. Odwaga ma w sobie moc, potęgę, siłę”. ■

dr n. o zdr. Adam Zemełka
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„A”, czyli ambitny, to czas zastanowienia się 
nad tym, czy naprawdę chcę tego, co wstępnie za-
łożyłem. Warto wówczas zapytać samych siebie: 
„W skali od 1 do 10, na ile ten cel jest dla mnie waż-
ny?”, „Dla kogo jeszcze ten cel jest istotny?”, „Komu 
najbardziej zależy na realizacji tego celu?”, „Co dzię-
ki temu celowi osiągnę?”, „Jaki związek ma ten cel 
z moimi marzeniami?”, „Jeśli miałbym osiągnąć coś 
większego niż ten cel, co by to było?”. Ambitność 
celu oznacza w gruncie rzeczy wagę, jaką ma on 
dla nas. Jeśli pragniemy zostać magistrami farmacji, 
bo mamy poczucie, że to nasza droga i powołanie, 
a zarazem pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby 
to osiągnąć – wiele wskazuje, że jest to cel, którego 
pragniemy z całych sił. 

Ambicje mogą jednak wykraczać jeszcze da-
lej – wiodąc przez zdobywanie stopni naukowych, 
prowadzenie badań czy opracowanie nowatorskich 
preparatów. Farmaceuta, który za cel postawił sobie 
świadczenie opieki farmaceutycznej, może zastano-
wić się, jak to wyzwanie odnosi się do zdobytych 
przezeń dotąd kwalifikacji i posiadanej praktyki. Czy 
jest to kolejny krok naprzód, którego chęć uczynie-
nia czuje całym sobą, czy może to jedynie wynik 
rodzącej się mody lub próba nie pozostawania w tyle 
za konkurencją. Wariant drugi wskazywałby na to, 
że cel niewiele ma wspólnego z naszymi osobisty-
mi aspiracjami, a służy jedynie łataniu niedoborów, 
które zaczęliśmy odczuwać. Trzeba dodać, że nie 
każda rzecz, którą w życiu pragniemy uczynić wy-
maga wykorzystywania modelu SMART. Nie każdy 
plan musi zakładać wspinaczkę na Mount Everest. 
Chodzi jednak o to, by podejmując się zadania, 
wykonać je najlepiej jak potrafimy – jeśli jest ono 
dla nas ważne. Jeśli ważnym nie jest, zbędne jest 

także analizowanie go według SMART.
„R” oznacza realistyczność celu, 

a zatem sprawdzenie, czy jego osiąg-
nięcie jest w ogóle możliwe. Pytamy 
wówczas siebie w pierwszej kolejno-
ści: „Czy biorąc pod uwagę możliwo-
ści, jakie oferuje mi współczesny świat 
jestem w stanie dokonać tego, co za-
mierzam?”, „Czy ktoś przede mną do-
konał czegoś podobnego?”, „Jeśli tak, 
w jaki sposób to zrobił?”, „Czego będę 
potrzebował do realizacji celu?”, „Skąd 
pozyskam niezbędne do tego środ-
ki?”, „Kto może mi w tym pomóc?” itp. 
Warto stawiać na cele ambitne, ale nie 

można zapominać o tym, że dążenie do czegoś, co 
pozostaje zupełnie poza naszym zasięgiem może 
prowadzić do rozczarowania i frustracji. Jeśli wiem, 
że nie będę w stanie poświęcić farmacji zbyt wiele 
czasu ucząc się i przygotowując się na zajęcia, praw-
dopodobieństwo zdobycia dyplomu znacząco się 
oddala. Oczywiście z każdej sytuacji istnieje wyjście 
i nic nie stoi na przeszkodzie, by zabrać się do pracy. 
Warto jednak w każdym przypadku zidentyfikować 
zasoby, których będziemy potrzebować. Jeśli moja 
apteka jest mikroskopijnej wielkości, oferowanie 
w niej opieki farmaceutycznej może być trudne, 
choć oczywiście nie niemożliwe. Dobrze wówczas 
zastanowić się, co muszę zrobić i z jakich zasobów 
skorzystać, by znaleźć rozwiązanie tej sytuacji.

I na koniec czas. Jeśli nie zaplanujemy realizacji 
celu umieszczając poszczególne kroki w perspekty-
wie czasowej, istnieje ryzyko, że stracimy panowanie 
nad swoimi dążeniami i cel zamiast przybliżać się, 
będzie się oddalał. Czas to także składowa miary 
realizacji celu. Wystarczy kartka lub kalendarz i za-
pisanie konkretnych dat z działaniami oraz efektami, 
jakie mają przynieść.

Robiąc pierwszy krok

Podzielenie celu na małe, a nawet mikroskopij-
ne części sprawia, że po pierwsze staje się on mniej 
groźny, aniżeli wydawał się na początku. Po drugie, 
okazuje się coraz bardziej prawdopodobny, ponie-
waż wiemy, co musimy zrobić, kiedy i czego będzie 
nam trzeba, aby dotrzeć do mety. 

Kolejna rzecz to wysiłek. Każdy wielki projekt 
podzielony na małe cząstki, które wymagają niezbyt 

...Farmaceuta, który za cel postawił sobie 
świadczenie opieki farmaceutycznej, może 
zastanowić się, jak to wyzwanie odnosi się do 
zdobytych przezeń dotąd kwalifikacji i posia-
danej praktyki. Czy jest to kolejny krok na-
przód, którego chęć uczynienia czuje całym 
sobą, czy może to jedynie wynik rodzącej się 
mody lub próba nie pozostawania w tyle za 
konkurencją...
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ReFeRAt WPRoWAdZAJąCY

Aleksander Drygas

TRUDNE PROBLEmy DNIA CODZIENNEgO 
APTEkARZy POLSkICH  

Po odZYSKANiU PRZeZ PoLSKĘ 
NiePodLeGŁoŚCi W LiStoPAdZie 1918 R.

1. trochę uwag historycznych na wstępie

Pierwsza wojna światowa (1914-1918) i jej 
niespodziewany wynik przyniosły ważny dla nieist-
niejącej na politycznej mapie Europy Polski upadek 
trzech państw zaborczych: Rosji (choć akurat to 
„władztwo” upadło rok przed zakończeniem I woj-
ny światowej), Niemiec i Austrii. Powrót do stanu 
sprzed 1914 r. nie był już możliwy. Korzystna dla 
wielu gnębionych narodów sytuacja polityczna w Eu-
ropie - w tym wysiłek wielu pokoleń Polaków, nigdy 
nie pogodzonych z utratą państwowości - umożli-
wiły wreszcie po 123 latach niewoli na odzyskanie 
niepodległości także przez Naród Polski!

Warto pamiętać, że już pod koniec pierw-
szej wojny światowej, a także po jej zakończeniu, 
ukształtowało się kilka ośrodków władz polskich. Od 
sierpnia 1917 r. działał w Paryżu Komitet Narodowy 
Polski, kierowany przez przywódcę Narodowej De-
mokracji, Romana Dmowskiego. Został on uznany 
przez państwa koalicyjne za oficjalne przedstawiciel-
stwo polskie (Francja - 20.XI.; Wielka Brytania - 18.X.; 
Włochy - 30. X.; USA - 10.XI.). Komitet ten przejął 
też opiekę polityczną nad armią polską we Francji 
i rozwinął szeroką działalność na rzecz niepodle-
głości Polski i jej przyszłych granic.

Drugim ośrodkiem władzy była powołana 
pod koniec wojny w dniu 12 września 1917 r. przez 
cesarzy Niemiec i Austro-Węgier w Królestwie Pol-
skim tzw. Rada Stanu i Rady Regencyjnej. W skład 
Rady Regencyjnej wchodzili politycy o poglądach 
konserwatywnych w osobach arcybiskupa warszaw-
skiego ks. Aleksandra Kakowskiego (był prymasem 
Królestwa Polskiego, ale dopiero w 1919 r. otrzy-
mał kardynalat), księcia Zdzisława Lubomirskiego 
i ziemianina Józefa Ostrowskiego. Utworzono „rząd 
polski” na czele z Janem Kucharzewskim.

Wszystkie utworzone instytucje były jednak 
całkowicie zależne od Niemców, a działalność ich 
była skrępowana. Nie mogły zatem uzyskać normal-
nego poparcia w społeczeństwie polskim. Niemniej 

jednak, gwoli ścisłości, trzeba powiedzieć, że na ile 
to było możliwe, zaczęły powstawać zalążki polskiej 
administracji.

Z kolei w Krakowie pod koniec października 
1918 r. powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która 
objęła władzę w Galicji. Natomiast w zaborze pru-
skim powołany został Komisariat Naczelnej Rady 
Ludowej.

Wreszcie w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. 
w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Re-
publiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Był 
to pierwszy niezależny od zaborców rząd polski.

W dniu 10 listopada 1918 r. powrócił do War-
szawy z Magdeburga, gdzie był internowany, Józef 
Piłsudski, człowiek legenda i twórca legionów. Przed 
zwolnieniem Niemcy przeprowadzili z nim rozmowę, 
w czasie której Piłsudski miał oświadczyć, że „obec-
na generacja Polaków nie będzie prowadziła wojny 
o Poznańskie i Pomorze. Jeśli Ententa - powiedział 
- podaruje im [Polakom] obie te prowincje, nie po-
wiedzą nie, ale sami, obecna generacja, wojny o to 
nie poprowadzą”. Według raportu hr. H. Kesslera, 
Piłsudski miał zapewnić, że „Niemcy nie potrzebują 
obawiać się ataku obecnej generacji narodu polskie-
go z powodu Prus Zachodnich czy Poznańskiego”. 
Takie stanowisko Piłsudskiego bardzo zabolało Wiel-
kopolan! I dlatego sprokurowali wybuch powstania 
w dniu 27 grudnia 1918 r, nazwanego wkrótce „po-
wstaniem wielkopolskim”. „Iskrą” która spowodowała 
wybuch było przybycie do Poznania światowej sławy 
pianisty polskiego Ignacego Jana Paderewskiego. 
Walki trwały do połowy lutego 1919 r. W połowie 
tego miesiąca zawarto rozejm pomiędzy stronami 
walczącymi ustalając tzw. „linię demarkacyjną”. Jak 
się miało wkrótce okazać, już po Kongresie Pary-

 W dniach 24 – 26 maja 2018 r. w Stargardzie 
odbyło się XXVII Sympozjum Historii Farmacji. Tytuł 
tegorocznego spotkania - nie tylko historyków far-
macji - brzmiał „Aptekarze na drogach do Niepod-
ległej”. Sympozjum odbywało się pod Honorowym 
Patronatem Jego Magnificencji Rektora Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Pana 
prof. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego, 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, 
Pana Olgierda Geblewicza, Prezydenta miasta Star-
gardu, Pana Rafała Zająca oraz Dyrektora Głównej 
Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, Pana dr n. przyr. 
Wojciecha Giermaziaka.
 Komitet Organizacyjny Sympozjum tworzyli: 
mgr farm. Jerzy Waliszewski (przewodniczący), mgr 
farm. Dorota Klaszczyk, mgr farm. Wanda Kosno-
-Dąbruś, mgr farm. Maria Krzyżaniak, mgr farm. 
Alina Małecka, mgr farm. Wiesława Nabielec, dr n. 
med. Joanna Nieznanowska, mgr farm. Małgorzata 
Sadurek, mgr farm. Danuta Waliszewska, mgr farm. 
Joanna Załuska i dr n. farm. Anna Żuk. 
 W skład Komitetu Naukowego Sympozjum 
weszli: dr hab. prof. PAN Iwona Arabas, dr n. o zdr. 
Lidia Maria Czyż, prof. dr hab. Anita Magowska, dr 
hab. Marcin Majewski, dr n. med. Joanna Niezna-
nowska, dr n. med. Tamara Raińska-Giezek, dr n. 
hum. Wojciech Ślusarczyk.
  24 maja 2018 r. odbyło się zebranie Zespołu 
Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego, któremu przewodniczyła dr n. o zdr. 
Lidia Maria Czyż. Zaakceptowano kolejne, XXVIII 
Sympozjum Historii Farmacji, które zorganizuje dr n. 
farm. Andrzej Wróbel, przewodniczący Sekcji Historii 
Farmacji Oddziału Lubelskiego PTFarm. Sympozjum 
to odbędzie się w trzeciej dekadzie maja 2019 r. na 
Roztoczu.
 W dniu 25 maja 2018 r. Sympozjum w Hotelu 
„Mały Młyn” otworzył mgr farm. Jerzy Waliszewski, 
przewodniczący Sekcji Historii Farmacji Oddziału 
Szczecińskiego PTFarm. Witając uczestników przypo-
mniał, że tegoroczne obrady mają miejsca już po raz 
drugi w Stargardzie (wcześniej w 2006), a odbywają 
się podczas obchodów 100. rocznicy wybicia się na 
Niepodległość, stąd temat obrad „Aptekarze na dro-

gach do Niepodległej”. Cieszy nas wpisanie naszej 
konferencji naukowej do harmonogramu uroczystości 
pod wspólnym hasłem „Stargard dla Niepodległej”. 
Serdecznie i po Pomorsku witamy P.T. Honorowych 
Patronów, Gości i Uczestników XXVII Sympozjum Hi-
storii Farmacji Stargard 2018” – stwierdził przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego Sympozjum. 
 Podczas inauguracji głos zabrała Pani prof. 
dr hab. Anna Jakubowska, która odczytała list J. M. 
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. Po czym przemawiali: Pan Rafał Zając, 
Prezydent miasta Stargardu (szczególnie podkreślił 
zasługi aptekarzy i farmaceutów w historii Stargardu 
w tym szczególny wkład mgr. farm. J. Waliszewskie-
go); Waldemar Gil, Wicestarosta Stargardzki; dr n. 
przyr. Wojciech Giermaziak, Dyrektor Głównej Biblio-
teki Lekarskiej w Warszawie; mgr Hanna Borowiak, 
Prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Ap-
tekarskiej w Szczecinie; dr n. med. Tamara Raińska-
-Giezek, Prezes Zarządu Oddziału Szczecińskiego 
PTFarm i dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego 
Marcin Majewski, Dyrektor Muzeum Archeologicz-
no-Historycznego w Stargardzie. ■

dr n. farm. Jan Majewski
Poznań

XXVII Sympozjum  
Historii Farmacji – sprawozdanie

►

Fot. Uczestnicy Sympozjum; od prawej: mgr Jerzy Wali-
szewski, prof. dr hab. Anita Magowska, dr Jan Majewski, 

dr Lidia Maria Czyż, dr hab. Marcin Majewski.



50 Aptekarz Polski, 141 (119e) maj 2018 51Aptekarz Polski, 141 (119e) maj 2018

historia farmacji – aptekarskie tradycje historia farmacji – aptekarskie tradycje

„wybuchła Polska” - po 123 latach „niebytu politycz-
nego” na politycznej mapie Europy. Musiało jednak 
minąć parę następnych lat, aby ukształtował się za-
rys granic państwowych niepodległej i odrodzonej 
Polski. (W tej kwestii należy tu wymienić konferencje 
pokojową w Paryżu, trwającą od stycznia do niemal 
końca czerwca 1919 r. i zakończoną podpisaniem 
w Wersalu traktatu pokojowego, którego 87 artykuł 
postanawiał, że granice Polski wyznaczą mocarstwa 
koalicyjne. To właśnie wówczas powstało pytanie, 
czy decyzje podjęte w sprawie przyszłych granic 
państwowych Polski będą po myśli Polaków. Jak 
wiemy, tak do końca nie były, Piłsudski bowiem nie 
zaakceptował granicy wschodniej na rzece Bug wg 
propozycji Lorda Curzona).

Tymczasem przed polską administracją sta-
nęło ogromne zadanie zintegrowania ziem rozdra-
panych w drugiej połowie XVIII wieku przez ościenne 
mocarstwa - Prusy, Rosję i Austrię.

Integracji wymagało też polskie aptekarstwo, 
które przez ponad 100 lat podlegało przepisom 
prawnym państw zaborczych. Co ciekawe, przez 
szereg lat w wolnej już Polsce przepisy te nadal 
były przestrzegane i realizowane, gdyż własnych, 
polskich, brakowało. Dla pełni obrazu należy też 
przypomnieć specyficzną sytuację w byłym zaborze 
pruskim: dopiero z dniem 1 lipca 1919 r. zniesiono 
granicę celną pomiędzy Wielkopolską i Kongresów-
ką, a z dniem 1 sierpnia 1919 r. powołano do życia 
specjalne „Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej”, 
które do 1922 r. samodzielnie koordynowało dzia-
łalność województwa poznańskiego i pomorskiego. 
A problemów trudnych do rozwiązania było bez liku. 
Trudno w krótkim wystąpieniu wyliczyć wszystkie. 
Na niektóre jednak problemy warto zwrócić uwagę.

Zabrzmi to może jak truizm, jest on jednak 
konieczny w tym miejscu: po każdej wyniszczającej 
wojnie, ludziom ciężko się żyje. Polacy nie stanowili 
tu wyjątku! Trudno też żyło się tym, którzy podjęli 
- bądź dalej próbowali kontynuować - samodzielną 
działalność gospodarczą. Do takiej grupy zaliczali 
się aptekarze, właściciele aptek. Przypatrzmy się tym 
problemom bliżej.

2. Trudne problemy aptekarzy w zaraniu 
niepodległej Polski

Jedną z największych trudności były proble-
my natury finansowej. Dla nikogo przecież nie jest 
tajemnicą, że o powodzeniu gospodarczym i w ogó-

le o działaniu jakiejkolwiek firmy w jakimkolwiek 
kraju decyduje stabilność jego waluty. W Polsce, po 
I wojnie światowej ustanowiona tzw. „marka polska” 
szybko zaczęła tracić swą wartość, powodując „galo-
pującą inflację”. Ceny na wszelkie produkty rosły już 
nie z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, ale 
nawet z dnia na dzień. Tymczasem aptekarzy obo-
wiązywała stała „taksa aptekarska”. Nic więc dziwne-
go w tym, że bardzo szybko, bo już w styczniu 1920 
r., wyłonił się problem opłat za leki, także w aptekach 
w województwach w byłej dzielnicy pruskiej.

Aby zapobiec jakiejkolwiek dowolności ceno-
wej przy sprzedaży leków, Ministerstwo b. Dzielnicy 
Pruskiej w dniu 21 stycznia 1920 r. wystosowało spe-
cjalne pismo skierowane „do wszystkich właścicieli 
aptek przypadających obecnie Polsce na mocy trak-
tatu pokojowego, [że] mają tak długo posługiwać się 
taksą lekarstw obowiązującą w b. Dzielnicy Pruskiej, 
aż nie będzie ogłoszoną taksa lekarstw Rzeczypo-
spolitej Polskiej”.

Prędko się okazało, że zarządzenia admini-
stracyjne sobie, a życie… sobie: inflacja dalej „ga-
lopowała”! W związku z czym już 24 kwietnia 1920 
r. Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa 
b. Dzielnicy Pruskiej wystosował kolejne pismo do 
„wszystkich właścicieli i administratorów aptek oraz 
aptek domowych Województwa, w którym czytamy 
(poniższa pisownia oryginalna – A.D.):

„Skutkiem uchwały tymczasowej Rady Apte-
karskiej przy Departamencie Zdrowia Publicz-
nego b. Dzielnicy Pruskiej, ustanawia się od 
–1-go maja b.r. [tj. 1920 – A.D.] podwyższenie 
polskiej taksy aptekarskiej i dodatku jej obo-
wiązującej na obszarach b. dzielnicy pruskiej 
o 30 % bez naczyń; rozporządzenie to obo-
wiązywać będzie odwołalnie aż do ogłoszenia 
nowych postanowień.”
Takie pisma korygujące ceny za leki na skutek 

dalej postępującej inflacji Ministerstwo b. Dzielnicy 
Pruskiej wysyłało do aptekarzy jeszcze kilkakrotnie, 
dopóki nie nastąpiła reforma waluty polskiej za spra-
wą ówczesnego premiera rządu polskiego Włady-
sława Grabskiego, w latach 1923-1925. Powołany 
został wówczas do życia Bank Polski oraz dokonano 
wymiany znajdującej się w obiegu marki polskiej na 
posiadającą pokrycie w złocie nową walutę- ZŁOTY 
POLSKI. 

Zanim to jednak nastąpiło, aptekarze bory-
kali się z trudnościami z zaopatrzeniem aptek w leki. 
W efekcie prokurowało to sytuację… paskarską. Prze-

skim i po podpisaniu Traktatu Wersalskiego, granice 
państwowe pomiędzy Wielkopolską - i, oczywiście, 
między Polską a Niemcami - „pobiegły” niemal linią 
demarkacyjną, jaka została ustalona po zawieszeniu 
broni między powstańcami a Niemcami w połowie 
lutego 1919 r. Przyznanie tych regionów Polsce wca-
le nie świadczyło, że mogła tam wkroczyć polska 
administracja państwowa (niejako uprzedzając wy-
darzenia dodam, że przejęcie tych regionów przez 
Polskę zaczęło się dziać dopiero w styczniu 1920 
r.). Druga połowa 1919 r. dla Polski wcale nie nale-
żała do łatwych. Kolejne miesiące po zakończeniu 
konferencji paryskiej to bardzo trudny czas plebis-
cytów o przynależności niektórych regionów do Pol-
ski: plebiscyt na Warmii i Mazurach Polska przegrała 
z Niemcami, trochę lepiej powiodło się Polsce na 
Śląsku. Pomogły w tym dwa pierwsze powstania 
śląskie, w sierpniu 1919 i 1920 r. Przede wszystkim 
poprawiły one sytuacje dla Polski stwarzając lepsze 
warunki do udziału w głosowaniu. Kiedy Niemcy nie 
chcieli uznać wyniku głosowania z 20 marca 1921 
r. i podjęli kroki celem zachowania całego obszaru 
w granicach Rzeszy, organizacje polskie po raz trzeci 
chwyciły za broń: w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wy-
buchło trzecie, najlepiej przygotowane, najdłuższe 
i najbardziej skuteczne powstanie śląskie. Na pod-
stawie decyzji Rady Ligi Narodów z 12 października 
1921 r. Górny Śląsk został podzielony: z obszaru ple-
biscytowego obejmującego 11 tys. km2, Polska uzy-
skała obszar 3214 km2, tj. 29 %; z ogólnej liczby 2,1 
mln ludności do Polski przeszło ok. 46 %. A przecież 
nie można zapominać o innych zmaganiach Polski 
o kształt granic na wschodzie. Piłsudski nie zaakcep-
tował propozycji granicy wschodniej na rzece Bug 
wg propozycji Lorda Curzona (była to tak zwana 
„Linia Curzona”). Pomińmy szczegóły tych wydarzeń 
znanych przecież z podręczników szkolnych; warto 
jedynie przypomnieć, zwycięską dla Polaków „bitwę 
warszawską” w połowie sierpnia 1920 roku, okre-
śloną też jako „18 batalia w dziejach świata”, która 
uratowała Europę zachodnią przed nawałą sowiecką. 
Po pokoju zawartym w Rydze z Sowietami, ustalo-
na została granica wschodnia Polski. W marcu 1921 
r. podpisano w Rydze pokój polsko-rosyjski, który 
ustalał m.in. wspólna granicę wzdłuż rzek: Dzisna, 
Słucz i Zbrucz. Upadła koncepcja federacyjna Piłsud-
skiego, co ułatwiło bolszewikom pokonanie wojsk 
ukraińskich dowodzonych przez broniącego się jesz-
cze Semena Petlurę. Część jego armii schroniła się 
zresztą w granicach wolnej Polski, unikając w ten 

sposób zemsty ze strony zwycięskich bolszewików.
Relacją o problemach granicznych Polski wy-

przedziliśmy inne, sporo wcześniejsze wydarzenia, 
które również zasługują na wielką uwagę. Oto one:

W dniu 11 listopada 1918 r. (a więc w dniu 
ogólnego zawieszenia broni w Europie) Rada Re-
gencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę 
wojskową, a zaraz potem i cywilną. Piłsudskiemu 
podporządkował się także Rząd Lubelski. 

18 listopada 1918 r. powołany został gabinet 
Jędrzeja Moraczewskiego (będący w zasadzie dru-
gim wydaniem Rządu Lubelskiego). Rząd ten jednak 
nie uzyskał poparcia w kraju, ani też za granicą. Był 
on krytykowany jako zbyt lewicowy i mało reprezen-
tacyjny. Toteż na forum międzynarodowym interesy 
polskie były reprezentowane przez Komitet Narodo-
wy Polski w Paryżu, który mocarstwa zachodnie uwa-
żały za oficjalną reprezentację Państwa Polskiego.

W tej sytuacji koniecznym się stało porozu-
mienie i utworzenie rządu ponadpartyjnego, jako 
jednolitego przedstawicielstwa polskiego, zwłasz-
cza, że szybko już zbliżała się konferencja pokojowa 
w Paryżu. Na szczęście doszło do porozumienia po-
między Romanem Dmowskim a Józefem Piłsudskim, 
w wyniku czego upadł rząd Moraczewskiego, a na 
jego miejsce został powołany nowy gabinet z Igna-
cym Janem Paderewskim na czele, jako premierem.

Może warto jeszcze wspomnieć, że na dwa 
dni przed powołaniem rządu Jędrzeja Moraczew-
skiego, tj. 16 listopada 1918 r. Józef Piłsudski wysłał 
depeszę do prezydenta USA, rządów Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Japonii, Włoch i Niemiec notyfikując 
w niej „istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, 
obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”. 
W rzeczonej depeszy czytamy:

„Państwo Polskie powstaje z woli całego 
Narodu, i opiera się na podstawach demo-
kratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie 
przemocy, która przez sto czterdzieści lat cią-
żyła nad losami Polski – przez ustrój zbudo-
wany na porządku i sprawiedliwości. Opiera-
jąc się na Armii Polskiej pod moją komendą, 
mam nadzieję ,że odtąd żadna armia obca 
nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej 
sprawie formalnej woli naszej. Jestem przeko-
nany, że potężne demokracje Zachodu udzielą 
swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej 
Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”.
Warto też przypomnieć - jak to mówili nasi 

ojcowie i dziadowie - że dnia 11 listopada 1918 r. 

►

►
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STRESZCZENIA
maria Bednarz-kolonko
dZiAŁALNoŚĆ PAtRiotYCZNA StANiSŁA-
WA SZCZePAŃSKieGo NA Ziemi ŻYWieCKieJ 
W PRoCeSie odZYSKiWANiA NiePodLeGŁoŚCi 
do RoKU 1918
Apteka NOSTRA w Łękawicy, apteka.nostra@neo-
strada.pl

Stanisław Szczepański – aptekarz, polityk, publicysta, 
działacz społeczny i wielki patriota. W 1901 roku 
przybył do Zabłocia i założył aptekę, która stała 
się ogniskiem skupiającym miejscowych działaczy 
niepodległościowych i młodzież strzelecką. Służył 
chorym i ojczyźnie, jego postawa w dużym stopniu 
została ukształtowana przez sytuację Polski zniewo-
lonej zaborami. Oprócz pracy za pierwszym stołem, 
konieczne stały się działania, takie jak budowanie 
świadomości narodowej, tradycji i patriotyzmu. 
Wielka Wojna w 1914 roku rozbudziła w Polakach 
nadzieję na wolność. Aptekarz z Zabłocia działał 
w Powiatowym Komitecie Narodowym, którego 
jednym z celów było werbowanie ochotników do 
Legionów Polskich. ,,Legiony to żołnierska nuta, 
Legiony to straceńców los!’’ Ta szlachetna postawa 
jest godna docenienia w setną rocznicę odzyskania 
niepodległości.

Jadwiga Brzezińska
FARmACeUCi KoSZALiŃSCY NA dRoGACH do 
WoLNoŚCi
Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 
w Koszalinie, jadwiga_brzezinska@onet.pl

W walkach o wolność ojczyzny, w zmaganiach ca-
łego narodu o wolność, niemały był udział farma-
ceutów polskich. Różne były ich formy walki, miejsca 
akcji i różne losy jej uczestników, jeden był jednak 
cel i zadanie – wolność Ojczyzny, społeczna troska 
o zdrowie i przetrwanie narodu w zmaganiach z wro-
giem. Idea ta mobilizowała farmaceutów polskich do 
bohaterskich postaw i czynów, pomimo licznych nie-
bezpieczeństw, zagrożenia własnego życia i ciężkich 
warunków egzystencji. Opracowanie, które przedsta-
wiam, ma na celu utrwalenie wielu nieznanych fak-
tów z działalności podczas I i II wojny światowej tych 
farmaceutów, którzy po wojnie osiedlili się na Ziemi 
Koszalińskiej. Badaniem moim objęłam farmaceutów 

zatrudnionych w aptekach otwartych, zakładowych 
oraz innych instytucjach na terenie województwa 
koszalińskiego i słupskiego. 

Hanna Cytryńska
RODZINA REINHOLZóW Z APTEkI „POD kO-
RoNą” W ŁoBŻeNiCY WieLoPoKoLeNioWYm 
WZORCEm POLSkIEgO PATRIOTyZmU
Pracownia Architektoniczna dr Hanna Cytryńska 
w Poznaniu, mateyki@op.pl

Tematem referatu będzie historia aptekarskiej rodzi-
ny Reinholzów z Łobżenicy, ukazana na kanwie pro-
jektu architektonicznego „Linia” powstałego w 2004 
r. dla apteki „Pod Koroną”. Analiza patriotycznych 
postaw farmaceutów Józefa, Bogdana i Iwony Re-
inholzów stanowiła inspirację do zaprojektowania 
formy oraz gramatyki wnętrza aptecznego. Syme-
trycznie wytyczała dobór materiałów oraz kolorysty-
ki wnętrz. Obywatelska postawa farmaceuty Józefa 
Reinholza wybiegała daleko poza Łobżenicę. Będąc 
Komisarzem Rady Ludowej został mianowany burmi-
strzem miasta, a w 1935 r. wygrał wybory do Sejmu 
RP. W 1939 r. został rozstrzelany przez hitlerowców 
w Paterku nad Nakłem. Był bardzo zaangażowany 
na rzecz lokalnej społeczności oraz starał się wy-
promować miasto opracowując „Krótki zarys historii 
Łobżenicy”. Syn Bogdan kontynuował dzieło ojca 
uczestnicząc w ‚’ruchu wolnościowym”, za co został 
osadzony w więzieniu. Prowadząc aptekę odziedzi-
czoną po ojcu skupiał się na pracy społecznej na 
rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Obecna właścicielka apteki „Pod Koroną” 
córka Bogdana, Iwona Reinholz- Cynajek kontynuuje 
patriotyczne przekonania swoich antenatów, uczest-
nicząc aktywnie w pracach Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej, działając społecznie w strukturach 
Rady Miejskiej. Podsumowaniem jej postawy propa-
cjenckiej jest nagroda „Anioła Farmacji” przyznana 
w 2017 r. 

Lidia maria Czyż
APteKi W KAŃCZUdZe - WKŁAd W NiePodLe-
GŁoŚĆ
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Rzeszów, 
lczyz52@gmail.com

Kańczuga to niewielka miejscowość na Podkarpaciu 
o historii sięgającej XIV w. Pierwszą koncesjonowaną 

konuje o tym niedatowane pismo Departamentu 
Zdrowia Publicznego Ministerstwa b. Dzielnicy Pru-
skiej, w którym czytamy (z zachowaniem oryginalnej 
pisowni – A.D.):

„Panom właścicielom aptek zabrania 
się niniejszem hurtowej sprzedaży wszelkich 
zapasów lekarstw by przeciwdziałać pośred-
niemu handlowi przetworami chemicznymi, 
prowadzącemu do paskarstwa na szkodę cho-
rych. O ileby Pan Doktor stwierdził w swym 
powiecie tego rodzaju handel, należy natych-
miast fakt stwierdzony przekazać Urzędowi 
walki z lichwą do dalszego śledztwa.

Szef Departamentu 
Zdrowia Publicznego dr Gant-
kowski”.

Warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze 
jedno pociągnięcie władz administracji publicznej, 
które, jako że był to jeszcze rok 1920 i wielu nie-
mieckich aptekarzy nadal funkcjonowało w Wielko-
polsce, wszelkie tego typu zarządzenia redagowały 
w dwóch wersjach językowych: po polsku i po nie-
miecku ( język niemiecki na drugim miejscu).

Pośród wielu dużych problemów nie brako-
wało też pomniejszych, choć w końcu też jakoś waż-
nych. A niewątpliwie do tych ważniejszych należało 
„odgermanizowanie” wyglądu ulic, szyldów, skle-
pów itp. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd 
Zdrowia w Poznaniu pismem a dnia 20 kwietnia 1920 
r. zalecił wszystkim aptekarzom województwa, „iż 
nad apteką na głównem godle widnieć winien napis 
polski, ponadto wewnątrz apteki mogą widnieć na 
naczyniach oficjalnych tylko napisy w języku łaciń-
skim i polskim”.
 A skoro wspomniano tu o działaniu w b. 
Dzielnicy Pruskiej aptekarzy niemieckich, to należy 
dodać, że nie wszyscy pogodzili się ze zmianami 
politycznymi, jakie przyniosło zakończenie I woj-
ny światowej, a zwłaszcza z decyzjami zawartymi 
w traktacie pokojowym podpisanym w Wersalu 
w dniu 28 czerwca 1919 r., na mocy którego Wiel-
kopolska i Pomorze Gdańskie (choć bez samego 
Gdańska, które ustanowiono „wolnym miastem”) 
powróciły do Polski. Wielu aptekarzy niemieckich 
podjęło wówczas decyzję wyemigrowania do Nie-
miec, uprzednio sprzedając swoje apteki polskim 
aptekarzom. W kwestii tej muszę z mocą podkreślić, 
że polskie władze administracji publicznej nie wy-
wierały żadnego nacisku na aptekarzy niemieckich 

na opuszczenie Polski, oczywiście pod warunkiem, 
że lojalnie uznają nowa rzeczywistość polityczną 
i polską władzę. No cóż… niektórzy wyemigrowali, 
niektórzy zostali, akceptując lojalnie nowe warunki. 
Niemniej w tym miejscu należy przypomnieć, że ci 
polscy aptekarze, którzy odkupili od Niemców apte-
ki, zapewne nie przypuszczali, jaki sobie los zgotują 
za niespełna 20 lat!
 Po wybuchu II wojny światowej w dniu 1 
września 1939 r. i wkroczeniu Niemców na tereny Po-
morza i Wielkopolski wielu aptekarzy polskich, któ-
rzy odkupili apteki od Niemców, zostało natychmiast 
rozstrzelanych - nie dlatego, że Niemiec ją sprzedał, 
ale za to, że Polak ją kupił! Że ośmielił się ją kupić! Za 
taką „zbrodnię” polskich aptekarzy musiała spotkać 
„zasłużona kara”. W Piaśnickim lesie na Kaszubach 
został rozstrzelany aptekarz Edmund Mazurkiewicz 
z Pucka, wraz z rodziną. Z kolei w Szpęgawskim le-
sie koło Starogardu Gdańskiego rozstrzelani zostali 
mgr Emil Ponczek z Gniewa oraz aptekarz aprobo-
wany Józef Przygodziński z Pelplina. Rozstrzelany 
też został (na skarszewskim cmentarzu żydowskim) 
aptekarz aprobowany Wacław Jarzemski, właściciel 
apteki w Skarszewach. Innych aptekarzy polskich, 
właścicieli aptek natychmiast wysiedlono i wywie-
ziono do tzw. Generalnej Guberni.
 Tak zakończyły się międzywojenne dzieje 
polskiego aptekarstwa w II Rzeczypospolitej Polskiej 
na obszarach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej 
(w więc na Pomorzu i w Wielkopolsce) po tragicznej 
klęsce armii polskiej we wrześniu 1939 r. ■

Ze względu na nieobecność Autora referat 
przedstawiła dr Lidia Maria Czyż.

►
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podkreślał swe pomorskie pochodzenie (Hinter-
pommern). W mieście nad rzeką Regą poświęcono 
Virchowowi głaz granitowy z pamiątkową tablicą, 
jego imieniem nazwano miejscową szkołę średnią, 
gdzie też są pielęgnowane wspomnienia o nim i jego 
osiągnięciach w wielu dziedzinach życia publicznego 
i naukowego. 
Górny Śląsk wywarł szczególne piętno na jego za-
patrywania epidemiologiczne, społeczne i po części 
filozoficzne. W okresie od 22 lutego do 8 marca 
1848 roku wizytował Virchow z polecenia rządu 
pruskiego Racibórz, Rybnik, Radlin, Wodzisław Ślą-
ski, Żory, Pszczynę i Gliwice gdzie wybuchła epide-
mia. Obserwacje i wnioski co do zwalczania zarazy 
wśród rodzimej ludności opublikował w 1849 roku 
jako „Doniesienia o panującej na Górnym Śląsku epi-
demii tyfusu brzusznego” (‚Mitteilungen ueber die 
in Oberschlesien herrrschende Typhus-Epidemie’). 
Podkreślał słowiański rodowód Ślązaków i koniecz-
ność wykorzystania języka polskiego w komunikacji 
dla ograniczenia tyfusu.
Wykazał się niebywałymi umiejętnościami w wielu 
dziedzinach naukowych dokonując odkryć i tworząc 
teorie chorób i ich leczenia. Virchow był twórcą pa-
tologii komórkowej według której każda żywa ko-
mórka pochodzi z ją poprzedzającej, a po łacinie: 
omnis cellula e cellulae. Opierał się na obserwacjach 
mikroskopowych dzięki czemu opisał bądź rozszerzył 
wiedzę o fibrynogenie, białaczkach, zakrzepicach, 
zatorach płuc, amyloidozie, glejakach jak i tworzeniu 
się zmian ropnych, nowotworowych i mięśniaków. 
Miał rzesze uczniów, zwolenników i przyjaciół jako 
profesor na uniwersytetach we Wuerzburgu i w Ber-
linie. Do nich należeli Alfred Biesiadecki (1839-1889) 
profesor anatomii patologicznej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i Włodzimierz Brodowski - patolog 
z Uniwersytetu Warszawskiego. W 1890 roku kra-
kowska Akademia Umiejętności uhonorowała Ru-
dolfa Virchowa i Ludwika Pasteura (1822-1895) po-
wołując ich na jej czynnych przedstawicieli.

Hannsgeorg Loehr, Peter W. Gorski
W 220 RoCZNiCĘ odNoWieNiA PRZYWiLeJU 
DLA NAUkOWEgO TOWARZySTWA POLSkO-
-SASKieGo W LiPSKU i JeGo CZŁoNKoWie 
FARmACEUCI
Societas Scientiarum Klucoviana et Jablonovianae, 
p.w.gorski@gmx.de

Societas Jablonoviana Lipsensis zostało ufundowane 
w 1769 r. przez Józefa Aleksandra księcia Jabłonow-
skiego (1711 - 1777) herbu Prus III. Po kilku próbach 
w kraju zadecydował o siedzibie Towarzystwa w Sak-
sonii i Lipsku, jego formie prawnej czyli wiecznej 
fundacji, inaczej fundatio perpetua, jak i jego nie-
mieckim brzmieniu. ‚Fuerstlich Jablonowianische Ge-
sellschaft der Wissenschaft zu Leipzig’ było dobrze 
znane jako ‚Naukowe Towarzystwo Księcia Jabłonow-
skiego w Lipsku’ aż do 1949 r., kiedy to ostatecznie 
uległo likwidacji. Rządy w Saksonii sprawował w tym 
czasie elektor i król Fryderyk August I. (1755 - 1827) 
wnuk Augusta II. Mocnego i książę warszawski (do 
1815), który zaprzyjaźnił się z Jabłonowskim do tego 
stopnia, że wybudował dla niego w centrum miasta 
pomnik. Jabłonowski był znany z swych zdolności 
językowych, wielu publikacji po łacinie i francusku, 
i z periodyku ‚Acta literaria’ wydawanego z pomocą 
Wawrzyńca Mitzlera de Kolofa (1711 -1778). Począt-
kowo członkowie rekrutowali się spośród profeso-
rów Uniwersytetu Lipskiego a ich publikacje w języku 
łacińskim wydawano w specjalnym roczniku Towa-
rzystwa. Uczeni działali w dwu sekcjach: matema-
tyczno-przyrodniczej i historyczno-ekonomicznej, 
a najlepsze prace wyróżniano medalem z polskim 
orłem narodowym w złocie i znaczną dotacją pie-
niężną. Od 1844 r. można było przyjmować w poczet 
członków pozamiejscowych uczonych; wśród nich 
znalazł się Jan Wolfgang Doebereiner (1780 - 1849) 
profesor chemii, chemii farmaceutycznej i techno-
logii na Uniwersytecie w Jenie z prowincji Turyngii. 
Odkrył on zjawisko katalizy platynowej i nakreślił 
system dla periodyzacji pierwiastków; na stanowisko 
w Jenie zaprotegował go osobiście Jan Wolfgang 
Goethe (1749 - 1832). Kolejnym członkiem Towa-
rzystwa był członek dynastii aptekarskiej Wilhelm 
Fryderyk Filip Pfeffer (1845 - 1920). Przyznano mu 
profesurę z farmakognozji i botaniki w Bonn, Bazylei 
i Tybindze, ale zdecydował się ostatecznie w 1887 
r. na Uniwersytet w Lipsku. Tam też dał się poznać 
jako badacz fizjologii roślin. W 1774 r. Towarzystwo 
uzyskało przywilej od Fryderyka Augusta I, w którym 

aptekę założono tu w 1875 r. Od lat dziewięćdzie-
siątych XIX w. aż do chwili upaństwowienia aptek 
w Polsce pozostawała ona w rękach rodziny Toka-
rzewskich, w tym trzech pokoleń dyplomowanych 
farmaceutów. W referacie przedstawiono ich dzia-
łalność przez sześćdziesiąt lat, obejmujących lata 
administracji austriackiej, II Rzeczypospolitej, lata 
II wojny światowej. Ponadto przywołano postacie 
zasłużonych członków rodziny na niwie pracy wy-
zwoleńczej w szerokim aspekcie.

Iwona Dymarczyk
HARCeRSKi RoZdZiAŁ Z ŻYCiA FARmACeU-
Ty mATEUSZA B. gRABOWSkIEgO Z OkRESU 
WALK o NiePodLeGŁoŚĆ PoLSKi
Muzeum Farmacji Collegium Medicum, Uniwersy-
tet Jagielloński w Krakowie,  
idymarcz@cm-uj.krakow.pl

Znana historykom farmacji postać Mateusza Broni-
sława Grabowskiego (1904-1976), emigracyjnego 
farmaceuty, przedsiębiorcy, mecenasa i kolekcjonera 
dzieł sztuki, a następnie ofiarodawcy cennych darów 
do polskich muzeów, zasługuje również na uwagę ze 
względu na swoją młodzieńczą aktywność harcerską 
przypadającą na lata walki o niepodległość Polski. 
Fakt ten potwierdza znajdujący się w zbiorach kra-
kowskiego Muzeum Farmacji Honorowy Krzyż Har-
cerzy z Czasów Walk o Niepodległość 1909-1921, 
nadany Mateuszowi B. Grabowskiemu w 1938 r. 
(dyplom + odznaka), dar Wojciecha Grabowskiego, 
syna Mateusza B. Grabowskiego, przekazany w 1999 
roku. Mateusz B. Grabowski pochodził z Podlasia, 
z harcerstwem zetknął się jako 13-latek, wstępując 
w 1917 r. do Szkoły Handlowej w Łomży. Szkoła ta 
wkrótce została przyłączona do Państwowego Gim-
nazjum Męskiego im. Tadeusza Kościuszki, placów-
ki o bogatych, wielowiekowych tradycjach narodo-
wowyzwoleńczych. Nic więc dziwnego, że właśnie 
w tym środowisku już w 1913 r. powstała drużyna 
harcerska, organizacja o charakterze militarnym, ma-
jąca na celu wspieranie działań w kierunku odzyska-
nia niepodległości naszego kraju. Tematem wykładu 
będzie udział harcerzy okręgu łomżyńskiego w tych 
działaniach, wśród nich przyszłego farmaceuty – Ma-
teusza B. Grabowskiego, którego późniejsza aktyw-
ność życiowa była mocno podbudowana harcerskimi 
ideami z czasów młodości.

Peter W. gorski1,2, Klaus Koch1

LEkOWE I SANITARNE ZAOPATRZENIE mI-
GRANtÓW W PoRCie GdYŃSKim Po 1918 
ROkU
1 Deutsche Gesellschaft für Gesellschaft der Phar-
mazie
2 Societas Scientiarum Klucoviana et Jablonovianae, 
p.w.gorski@gmx.de

Nowopowstały port w Gdyni stał się punktem zwrot-
nym nie tylko w gospodarce morskiej dla niepodle-
głego państwa polskiego. Przyczynił się on znacznie 
dla zabezpieczenia polskiej emigracji w tym szcze-
gólnie do Ameryki Północnej. Zbudowano na za-
stałej bazie opieki zdrowotnej, w tym też aptecznej 
nowoczesny ośrodek z uwzględnieniem międzyna-
rodowych standardów epidemiologicznych. Ade-
kwatne zaopatrzenie w leki jak i środki chemiczne 
było priorytetowym zadaniem aptekarzy. Uwzględ-
niono przy tym osiągnięcia w tym zakresie portów 
w Hamburgu i Bremie jak i postępy naukowe far-
macji i higieny. Opieka zdrowotna nad migrantami 
w Gdyni musiała uwzględniać w latach dwudziestych 
XX wieku rygorystyczne przepisy przeciw- epide-
micznych ze Stanów Zjednoczonych, którym też 
w pełni sprostała. Nie mniejszym wyzwaniem dla 
aptekarzy, lekarzy i służb sanitarnych w Gdyni oka-
zały się obyczaje, rytuały i zachowania zdrowotne 
emigrantów wywodzących się z różnych grup naro-
dowościowych i wyznaniowych w II. Rzeczypospo-
litej. Autorzy niniejszego wystąpienia wyodrębnili 
specjalistyczny termin dla nowatorskiej dyscypliny 
naukowej: historyczna higiena migracji. Nowa gałąź 
w naukach historycznych z dziejów farmacji, epide-
miologii, higieny i medycyny w należytym stopniu 
fokusuje powyższe aspekty migracyjne i kierunkuje 
badania na najważniejsze zagadnienia, które mają 
odniesienie do aktualnych przemieszczeń ludności.

klaus koch1, Peter W. Gorski1,2

ViRCHoWiANA WSPÓŁCZeSNe i W PoLSKieJ 
HISTORIOgRAFII mEDyCZNEJ (poster)
1 Deutsche Gesellschaft für Geshcichte der Pharmazie
2 Societas Scientiarum Klucoviana et Jablonovianae, 
p.w.gorski@gmx.de

Rudolf Virchow (1821 – 1902) był twórcą nowoczes-
nej medycyny i należał do najznakomitszych lekarzy 
niemieckich. Urodził się w Świdwinie (Schivelbein), 
zaledwie 80 kilometrów od Stargardu, i całe życie 
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Tauras Antanas mekas
gLORIAE PHARmACIAE LITUANIAE 2017
Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych w Kow-
nie; Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Litwy 
w Kownie, tauras.mekas@lsmuni.lt

We wrześniu 2017 roku w Muzeum Farmacji Litwy 
w Kownie dziesięciu weteranów farmacji otrzymało 
zaszczytną nagrodę Gloriae Pharmaciae Lituaniae. 
Nagroda ta była sponsorowana przez farmaceutów 
pochodzących z Litwy, obecnie pracujących w Lon-
dynie. Celem ceremonii było obudzenie uśpionego 
poczucia własnej wartości, wartości wykonywanego 
zawodu i podziękowanie ludziom, którzy większość 
swojego życia poświęcili farmacji. Symbolem nagro-
dy został prof. J. F. Wolfgang (1776 - 1859) – pierwszy 
profesor farmacji, pochodzący z Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Wydarzenie to wywarło duże wrażenie 
nie tylko na przedstawicielach starszego pokolenia, 
lecz także na młodzieży – studentach i absolwentach 
Wydziału Farmaceutycznego. Organizatorzy mają 
nadzieję, że emocje powstałe podczas spotkania 
będą miały znaczny wpływ na odrodzenie prawdzi-
wej farmacji w Litwie.

Janina murawska
APteKARZ StANiSŁAW WoLSKi  
– PIERWSZy BURmISTRZ LUBAWy 
W NiePodLeGŁeJ PoLSCe
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie,  
jankamura@wp.pl

Stanisław Wolski, właściciel Apteki „Pod Orłem” 
w Lubawie, ma swoje miejsce na kartach historii 
niepodległej Polski. Apteka była miejscem, wokół 
którego skupiało się polskie życie polityczne w mie-
ście. Stanisław Wolski, 17 stycznia 1920 roku, po 
uprawomocnieniu się Traktatu Wersalskiego, przejął 
władzę administracyjną w Lubawie od ostatniego 
niemieckiego burmistrza. Trzy dni później witał pol-
skich żołnierzy armii gen. J. Hallera wkraczających 
do miasta. Jako Burmistrz Lubawy sprawnie organi-
zował polskie życie w mieście zarówno pod wzglę-
dem gospodarczym jak i kulturalnym. Napisał wiele 
artykułów o tematyce społecznej, które ukazywały 
się w codziennej prasie lokalnej. W 2013 roku Rada 
Miasta podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
ulicy imieniem Stanisława Wolskiego.

Wiesława Nabielec1, Andrzej J. Wójcik2

PELOIDy kAmIENIA POmORSkIEgO: HISTORIA 
ROZPOZNANIA I WykORZySTANIA
1Studia Doktoranckie Historii Nauki i Kultury przy 
Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie, wiesla-
wa.nabielec@gmail.com 
2Instytut Historii Nauki, Polska Akademia Nauk 
w Warszawie

Dobroczynny wpływ peloidów (borowin, mułów, 
szlamów) na organizm ludzki znany był od daw-
na. W Polsce spośród peloidów wykorzystuje się 
borowinę. Borowina występuje w dużych ilościach 
na północy i południu kraju. Artykuł na przykładzie 
Uzdrowiska Kamień Pomorski przedstawia historię 
badań i zastosowania torfu leczniczego jakim jest 
borowina.

Anna Nadolska-Styczyńska1, Jerzy Nadolski2

BARBARA NAdoLSKA- ŻoŁNieRZ, FARmACeU-
tA, ANALitYK
1 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 
Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, nadolska@umk.pl
2 Muzeum Przyrodnicze, Wydział Biologii I Ochro-
ny Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Historia aktywności zawodowej Barbary Nadolskiej 
(1922-2011) obejmuje okres okupacji niemieckiej 
i czasy powojenne. W młodości sanitariuszka w od-
dziale partyzanckim AK obwodu Grójec, po wojnie 
chemik-farmaceuta, analityk medyczny, specjalista 
II stopnia i kierownik Laboratorium Analitycznego 
ZOZ Łódź-Śródmieście. Informacje pochodzą ze 
wspomnień rodzinnych, zachowanych dokumen-
tów i opracowań oraz dziennika pisanego przez B. 
Nadolską, a także ze wspomnień ludzi, którzy z nią 
pracowali.

Joanna Nieznanowska
SOJUSZ APTEkARZy I LEkARZy XVII-WIECZ-
NEgO SZCZECINA PRZECIW ALCHEmICZNym 
FUSZeRom i „PitNemU ZŁotU”
Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej, 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 
joanna.nieznanowska@pum.edu.pl

Twórczy ferment, jaki w przyrodoznawstwie, me-
dycynie i filozofii europejskiej wywołał Paracelsus 
(Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von 

popierano współpracę pomiędzy uczonymi z obu 
krajów i z którego profitowała również farmacja.

Anita magowska
dZiAŁALNoŚĆ NAUKoWA W ZAKReSie CHemii 
REALIZOWANA PRZEZ APTEkARZy W WILNIE 
W XIX WIEkU
Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk 
Medycznych, Uniwersytet Medyczny  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  
anitamagowska@yahoo.com

W referacie przedstawiono zakres i formy zainte-
resowań naukowych chemią aptekarzy wileńskich 
w XIX w. Scharakteryzowano badania prowadzone 
w okresie istnienia Cesarskiego Uniwersytetu Wi-
leńskiego i Akademii Medyko-Chirurgicznej oraz 
po ich likwidacji. Ponadto omówiono współpracę 
w zakresie chemii wileńskich aptekarzy z lekarza-
mi, a także jej wpływ na praktykę lekarską. Referat 
opiera się na archiwaliach przechowywanych w zbio-
rach specjalnych bibliotek w Wilnie oraz na źródłach 
drukowanych.

Jan majewski
APteKARZe W ZWYCiĘSKim PoWStANiU WieL-
KoPoLSKim 1918/1919 i iCH UdZiAŁ W oRGA-
NiZACJi WŁAdZ SAmoRZądoWYCH
Apteka „Pod Złotym Lwem” w Poznaniu,  
apteka@aptekapodzlotymlwem.com.pl

Wśród aktywnie biorących udział przygotowaniu 
i walce o narodowe odrodzenie Wielkopolski, byli 
aptekarze oraz młodzież, która w przyszłości mia-
ła się zająć farmacją. Uczestniczyli oni w walkach 
w przejmowaniu z rąk niemieckich ważniejszych in-
stytucji wojskowych. Aptekarz Witold A. Wichrowski, 
po zdobyciu Dworca Głównego kierował utworzoną 
tam sekcją sanitarną, Kazimierz Chmielewski objął 
aprowizację i organizację kuchni polowych w Po-
znaniu, założył i utrzymywał kilka stałych kuchni żoł-
nierskich. Kilkunastu aptekarzy działało w służbach 
sanitarnych wojsk powstańczych, wielu walczyło na 
różnych odcinkach frontu. Po wyzwoleniu tworzyli 
zręby lokalnych władz samorządowych.

marcin majewski
SZKŁo APteCZNe Z WYKoPALiSK ARCHeoLo-
GiCZNYCH W StARGARdZie (XVii-PoCZ. XiX W.)
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargar-
dzie, m.majewski@muzeum-stargard.pl

Tekst prezentuje szklane naczynia apteczne prze-
znaczone do wydawania medykamentów pozyskane 
w trakcie wykopalisk archeologicznych w Stargar-
dzie. Całe naczynia lub ich fragmenty zostały w więk-
szości odkryte w obiektach zamkniętych (studniach, 
latrynach), które użytkowano na parcelach miesz-
czańskich w okresie XVII-pocz. XIX w. Największą 
liczbę naczyń zarejestrowano na działkach, których 
właścicielami byli medycy miejscy.

Andrea mariani
ZNACZENIE APTEk JEZUICkICH DLA CyRkULA-
CJI WIEDZy mEDyCZNEJ W DAWNEJ RZECZy-
POSPOLITEJ
Instytut Historii, Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, mariani.andrea86@gmail.com

Celem zaproponowanego referatu jest zwrócenie 
uwagi na rolę, jaką apteki jezuickie odgrywały w cyr-
kulacji wiedzy medycznej na terenie Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Przedmiotem 
uwagi będą zarówno drogi kariery jezuickich braci 
zakonnych piastujących urząd aptekarza, jak i za-
wartość księgozbiorów aptecznych oraz obecność 
ksiąg medycznych w bibliotekach kolegiów Towa-
rzystwa Jezusowego. Jezuiccy aptekarze posiadali 
fachowe wykształcenie w swoim zawodzie, zazwy-
czaj zdobyte przed wstąpieniem do zakonu. Ponadto 
wielu z nich pochodziło z najbardziej rozwiniętych 
terenów Rzeczypospolitej (np. Prusy Królewskie) lub 
z sąsiednich krajów (Czechy, Austria i Cesarstwo 
Niemieckie). Dzięki temu odgrywali znaczącą rolę 
we wprowadzaniu nowości pojawiających się na 
Zachodzie do polskiej medycyny. Księgi medyczne, 
stanowiące niezbędne wyposażenie apteki jezuickiej, 
odzwierciedlały szerokie zainteresowania wspomnia-
nych aptekarzy. Pierwszoplanowe miejsce zajmowały 
publikacje z krajów niemieckich. Na podstawie za-
chowanych inwentarzy pokasacyjnych, dotyczących 
placówek w Krakowie, Nieświeżu, Pińsku, Słucku 
i Wilnie, można stwierdzić, iż w drugiej połowie XVIII 
wieku kultura medyczna w kręgu jezuitów cechowała 
się eklektyzmem. Pomimo długiego trwania para-
dygmatu humoralnego stosowano też alternatywne 
podejścia, wpisujące się w nurt jatrochemii i jatro-
mechaniki. Silne zainteresowania przejawiali jezuici 
również w zakresie chirurgii.

►

►
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weterynarii i farmacji weterynaryjnej, którą począt-
kowo zajęły się apteki. Proszki i płyny dla zwierząt 
„podtrzymujące siły i witalność” były pierwszymi 
dostępnymi produktami. Część aptek wytwarzało 
tyle specyfików dla zwierząt, że można było mówić 
o produkcji przemysłowej. „Manuał Farmaceutyczny” 
z 1932 r. zawierał opisy 198 leków weterynaryjnych, 
a Kalendarze Farmaceutyczne z lat 1918-1939 po-
dawały 23 receptury. Nie był to imponujący zestaw, 
ale pozwalał skutecznie funkcjonować lekarzom we-
terynarii

Wojciech Ślusarczyk
doNieSieNiA ZAGRANiCZNe NA ŁAmACH 
„KRoNiKi FAmRACeUtYCZNeJ, 1919-1939
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum 
w Bydgoszczy, wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl

W latach 1919-1939 „Kronika Farmaceutyczna” była 
organem prasowym Związku Zawodowego Farma-
ceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej 
(dalej ZZFP). Na jej łamach, poza informacjami na te-
mat polskiej farmacji, zamieszczano szereg różnych 
doniesień z zagranicy. Jest to świadectwo szerokich 
horyzontów myślowych członków redakcji pisma 
oraz istnienia intensywnego transferu wiedzy. Celem 
referatu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie 
jakie formy i treści w analizowanych doniesieniach 
były dominujące? W analizie pominięte zostaną kwe-
stie dotyczące Federacji Farmaceutów Słowiańskich 
oraz Międzynarodowej Unii Farmaceutów Pracowni-
ków. Będą one bowiem szczegółowo przedstawione 
w osobnej monografii poświęconej ZZFP przygoto-
wywanej właśnie przez autora referatu.

Wojciech Ślusarczyk
SYtUACJA PRAWNA, oRGANiZACYJNA i SPo-
ŁeCZNA APteKARZY NA ZiemiACH PoLSKiCH 
od ŚRedNioWieCZA do 1795 RoKU
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum 
w Bydgoszczy, wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl

Celem referatu jest próba udzielenia odpowiedzi 
na pytanie w jaki sposób przedstawiała się praw-
na, organizacyjna i społeczna sytuacja aptekarzy na 
ziemiach polskich od średniowiecza do roku 1795. 
Analizie poddane zostaną kwestie takie jak: gene-
za aptekarstwa, zakładanie i kontrolowanie aptek, 

organizacje zawodowe, system kształcenia, a także 
miejsce i rola w aptekarzy w społeczeństwie. Referat 
jest w znacznej mierze próbą usystematyzowania 
obecnego stanu wiedzy zawartego w polskojęzycz-
nej literaturze przedmiotu.

monika Urbanik, Katarzyna Jaworska
WKŁAd APteKARZY GALiCYJSKiCH W RoZ-
WÓJ PRZemYSŁU FARmACeUtYCZNeGo
Muzeum Farmacji Collegium Medicum, Uniwersy-
tet Jagielloński w Krakowie, monikaurb@mp.pl

Początki przemysłu farmaceutycznego w Polsce 
sięgają połowy XIX wieku. Najkorzystniejsze wa-
runki dla rozwoju przemysłu panowały na terenie 
Królestwa Polskiego, gdzie skupiała się większość 
produkcji leków. Rozwój przemysłu farmaceutycz-
nego na terenach znajdujących się pod zaborem 
austriackim był w znacznym stopniu utrudniony, ale 
dzięki przedsiębiorczości wielu aptekarzy, zwłaszcza 
na terenie Galicji Wschodniej udało się uruchomić 
w przyaptecznych laboratoriach produkcję leków. 
Warto wspomnieć o takich osobach jak m. in. Jan 
Ihnatowicz, Jakub Pipes-Poratyński, Henryk Blumen-
feld, Piotr Mikolasch, Władysław Dobrzański, Alek-
sander Mańkowski, Marian Zahradnik i wielu innych.

Jerzy Waliszewski
JeRZY eNeASZ mAC-doNALd (1813-1885) – 
APteKARZ, PAtRiotA, BAdACZ LUdU
Apteka „Nowa” w Stargardzie, jerzymarekwali-
szewski@gmail.com

Tekst przedstawia postać farmaceuty polskiego Je-
rzego Eneasza Mac-Donalda, syna Szkota sprowa-
dzonego do ordynacji Zamoyskich. Otrzymał on do-
tkliwą karę (300 rubli) za przechowywanie powstań-
ca styczniowego – Kazimierza Kurtnowskiego. Był 
badaczem życia i obyczajów chłopów kurpiowskich 
i litewskich. Jego grób znajduje się na warszawskich 
Powązkach. 

Hohenheim, 1493?-1541), zaowocował m. in. roz-
wojem jatrochemii. Jatrochemicy z jednej strony po-
dejmowali próby objaśnienia zjawisk zachodzących 
w żywych organizmach (zdrowych i chorych) jako 
najrozmaitszych procesów „chymicznych”, z drugiej 
zaś proponowali (a często agresywnie reklamowali) 
substancje pozyskiwane w laboratoriach „chymicz-
nych” jako leki, skuteczne nawet w chorobach uzna-
wanych za nieuleczalne. Wśród lekarzy i aptekarzy 
nie było zgody co do rzeczywistej wartości wielu 
z tych „chymicznych” specyfików. Proponowana pra-
ca przedstawia wspólny front zawiązany w XVII wieku 
przez lekarzy i aptekarzy szczecińskich zwalczających 
preparaty „płynnego złota” - oraz ich producentów.

maria Pająk, małgorzata tomańska
APteKARZe i dRoGeRZYŚCi PoCHodZeNiA 
PoLSKieGo WoBeC PLeBiSCYtU i PoWStAŃ 
ŚLąSKiCH
Okręgowa Izba Aptekarska w Opolu,  
m.pajak00@gmail.com

„Cud nad Wisłą uratował Polskę od zguby. Cud nad 
Odrą dał Polsce Śląsk” (W. Korfanty)
Powstanie państwa polskiego w 1918 roku było 
istotnym czynnikiem nasilającym działanie ruchu 
narodowego na Górnym Śląsku, bowiem zaistniała 
możliwość przyłączenia Górnego Śląska do Polski. 
Wydarzenia lat 1918-1022 na Górnym Śląsku były 
ostrym międzynarodowym sporem o dalszą przy-
należność tej ziemi. Klęska Niemiec w 1918 r. stała 
się ważnym czynnikiem ułatwiającym odbudowę 
niepodległej Polski. Plebiscyt i trzy powstania ślą-
skie wywarły ogromny wpływ na ostateczną decyzję 
mocarstw w sprawie podziału Górnego Śląska.
Plebiscyt i zbrojne powstania śląskie wymagały za-
bezpieczenia medycznego, w którym pion farma-
ceutyczny odgrywał ważną rolę. Wśród pierwszych 
członków Polskiej Organizacji Wojskowej kierującej 
ruchem zbrojnym byli farmaceuci; komisarz plebis-
cytowy Konrad Habryka,  aptekarz z Ujazdu (opol-
skie) był jednym z wielu farmaceutów, którzy wy-
kazali się dużą odwagą i zapłacili życiem za swoje 
zaangażowanie na rzecz polskiego Śląska.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie zaangażowa-
nia aptekarzy w walce o polskość Śląska i ich nie-
jednokrotnie tragiczne losy. W tym celu dokonano 
kwerendy w zasobach bibliotek oraz wykorzystano 
materiały zgromadzone w Muzeum Powstań Śląskich 
na Górze Św. Anny.

Agnieszka Rzepiela
APteKA „Pod GWiAZdą” W KRAKoWie  
i JeJ dZiAŁALNoŚĆ KoNSPiRACYJNA 
PodCZAS ii WoJNY ŚWiAtoWeJ
Muzeum Farmacji Collegium Medicum, Uniwersy-
tet Jagielloński w Krakowie, a.rzepiela@mp.pl

W czasie II wojny światowej wielu farmaceutów wal-
czyło w szeregach Armii Krajowej. Znane są także 
przypadki prowadzenia działalności konspiracyjnej 
w oparciu o możliwości, jakie dawało prowadzenie 
apteki. Dzięki dostępowi do leków i materiałów sa-
nitarnych możliwe było zaopatrywanie oddziałów 
partyzanckich i szpitali polowych. Taką działalność 
prowadziła wraz z mężem Zygmuntem Jadwiga 
Karłowska, współwłaścicielka i kierowniczka znanej 
krakowskiej apteki „Pod Gwiazdą” przy ul. Floriań-
skiej 15.

Piotr Skalski
ABSoLWeNCi PoZNAŃSKieGo oddZiAŁU FAR-
mACEUTyCZNEgO NA STUDIACH DOkTORAN-
CkICH WE FRANCJI W OkRESIE DWUDZIESTO-
LeCiA miĘdZYWoJeNNeGo
Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, skal.p@ump.edu.pl

W maju 1919 r., tuż po otwarciu Wszechnicy Pia-
stowskiej, przystąpiono do organizacji studiów far-
maceutycznych w Poznaniu. Początkowo warunki do 
rozwoju działalności naukowej były trudne. Brako-
wało aparatury laboratoryjnej a nawet odpowiednio 
zaadaptowanych pomieszczeń dydaktycznych. Mimo 
niesprzyjających okoliczności poznański Oddział Far-
maceutyczny szybko zyskał ogólnopolska renomę, 
a kilkoro jego absolwentów udało się na stypendia 
naukowe do Francji.

Jarosław Sobolewski
ZARyS ROLI APTEkARZy JAkO PRODUCENTóW 
LEkóW I PREPARATóW WETERyNARyJNyCH 
do RoKU 1939
Centrum Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, jsobolewski@umk.pl

Prekursorem działań łączących farmację i weteryna-
rię był aptekarz króla Zygmunta Augusta, F. Caborti. 
Zajmował się m.in. wytwarzaniem leków dla zwie-
rząt królewskich. Przełom XVIII i XIX w. to rozwój 

►
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wieku. Realizacja budowy szpitala dla chorych na 
gruźlicę nastąpiła w 1915 roku. Na lokalizacje szpi-
tala obrano okolice, przy trasie kolejowej Szczecin-
-Stargard, w otoczeniu lasów. Budynki szpitala prze-
trwały wojnę w stanie nienaruszonym. W lipcu 1949 
roku w budynkach otwarto Państwowe Sanatorium 
Przeciwgruźlicze, które było dobrze wyposażone 
w sprzęt. 
Historia szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej sięga lat 
przedwojennych. Obiekt wybudowany został jako 
szpital dla niemieckiej armii w latach 1936-1940. 
W czasie II wojny światowej do gmachu ewakuowa-
no Akademię Medyczną z Berlina. Po wojnie szpital 
służył jako obóz dla jeńców niemieckich. Uroczyste, 
ponowne otwarcie szpitala, który miał charakter 
szpitala publicznego, nastąpiło 27 czerwca 1947 
roku.
Szpital w szczecińskiej dzielnicy Pomorzany swoją 
historią sięga XIX wieku. Budowa trwała 10 lat. Ot-
warcie szpitala nastąpiło dnia 2 stycznia 1879 roku. 
W czasie II wojny światowej szpital uległ częścio-
wemu spaleniu, został splądrowany, do użytku na-
dawało się tylko 45% pomieszczeń. O odbudowie 
szpitala i całej dzielnicy zdecydowano w marcu 1948 
roku, w związku z decyzją o powołaniu Akademii 
Lekarskiej w Szczecinie.
Szpital przy ulicy Piotra Skargi został wybudowany 
w latach 1929-1931. Pełnił rolę szpitala położniczo-
-ginekologicznego. Klinika położnicza została otwar-
ta 12 grudnia 1931 roku i była najnowocześniejsza 
w całych Niemczech. Budynek przetrwał II wojnę 
światową w nienaruszonym stanie, w dniu 14 sierp-
nia 1945 roku został przejęty przez Wojsko Polskie, 
które do dnia dzisiejszego zawiaduje szpitalem.
Historia szpitala dziecięcego przy ulicy świętego 
Wojciecha sięga lat 1893-1895, gdy powstał Instytut 
Kształcenia Akuszerek. W 1904 roku budynek rozbu-
dowano. W budynkach szpitala mieścił się Instytut 
Położnictwa, kierowany przez Siegfrieda Stephana. 
Po II wojnie światowej, budynki szpitala przy ulicy 
świętego Wojciecha, zostały przeznaczone na po-
wstanie szpitala dziecięcego.
Szpital przy ulicy Strzałowskiej mieści się w bu-
dynkach dawnego zakładu wodoleczniczego. Ze 
względu na brak szpitali w Szczecinie i szerzące się 
choroby, wybudowano w 1910 roku szpital w Go-
lęcinie. W latach 30. XX wieku szpital w Golęcinie 
miał najnowocześniejsze wyposażenie radiologiczne, 
leczono w nim raka, systematycznie dostarczano rad. 

Po II wojnie światowej szpital w Golęcinie ponow-
nie uruchomiono w czerwcu 1945 roku, jeszcze pod 
władzą niemiecką. 
W szpitalu przy ulicy Jagiellońskiej, w czasach przed 
II wojną światową, mieścił się szpital dziecięcy Flied-
ner-Kinderkrankenhaus, o czym świadczą zachowa-
ne do dnia dzisiejszego płaskorzeźby na fasadzie 
budynku. Szpital ponownie zaczął funkcjonować 
w roku 1946. 
W roku 1974, przy ulicy Mącznej rozpoczęto budowę 
nowego, dużego kompleksu szpitalnego i miesz-
kalnego dla personelu. Szpital funkcjonuje do dnia 
dzisiejszego i jest jedynym szczecińskim szpitalem 
publicznym wybudowanym po II wojnie światowej.
Zachowane do dnia dzisiejszego budynki przedwo-
jennych szpitali mogą przysłużyć się zdrowiu miesz-
kańcom Szczecina. Każdy posiada swoją historię.
 

•

W obradach XXVII Sympozjum Historii Farmacji wzię-
ło udział 60 osób, z czego 29. przedstawiło swoje 
referaty oraz jeden poster (K. Koch i P. W. Gorski). 
Uczestnicy Sympozjum zwiedzili wystawę „Sanitas 
per aquam. Wodolecznictwo i higiena” oraz ekspo-
zycję stałą „Aptekarstwo pomorskie i stargardzkie 
na przestrzeni wieków” w Muzeum Archeologiczno-
-Historycznym.

Podsumowanie
 Ocenę naukową Sympozjum dokonała dr Jo-
anna Nieznanowska. Całość obrad omówili dr Lidia 
Maria Czyż i mgr Jerzy Waliszewski, podkreślając wy-
soki poziom merytoryczny poszczególnych wystą-
pień, zapraszając na kolejne spotkanie na Roztoczu 
(2019). Wszyscy uczestnicy otrzymali publikacje: W. 
Giermaziaka, K. Karkutt-Miłek, A. Ziemeckiej, , GBP 
Leopold Skulski. Farmaceuta i mąż stanu, Warszawa 
2016 i dwujęzyczną broszurę Muzeum w Stargardzie. 
Zainteresowani mieli możliwość zakupu wydania al-
bumowego książki Jan Harasimowicz, Wydawnictwa 
Farmapress, Warszawa 2018.
 Swoim patronatem XXVII Sympozjum Historii 
Farmacji objęli: Naczelna Izba Aptekarska i Zachod-
niopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczeci-
nie. Natomiast „Aptekarz Polski” sprawował patronat 
prasowy. „Czasopismo Aptekarskie” pełniło patronat 
edukacyjny. ■

Barbara Wasiewicz
tAdeUSZ PANKieWiCZ (1908-1993) - APte-
kARZ W gETCIE kRAkOWSkIm
Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  
barbara.wasiewicz@gmail.com

Magister farmacji Tadeusz Pankiewicz (1908-1933) 
w czasie drugiej wojny światowej jako właściciel Ap-
teki pod Orłem znajdującej się na terenie krakow-
skiego getta był naocznym świadkiem tragicznych 
losów jego mieszkańców. Apteka mieszcząca się przy 
Placu Zgody 18 stała się wówczas azylem w znacze-
niu zarówno dosłownym jak i symbolicznym. Dla 
tych, którzy otrzymywali w niej najróżniejszego ro-
dzaju pomoc, apteka stała się „ambasadą, placówką 
dyplomatyczną reprezentującą świat swoiście wolny 
w obmurowanym i zakratowanym mieście”. W roku 
1983 Tadeusz Pankiewicz został uhonorowany me-
dalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Roksana Wilczyńska, Wojciech Ślusarczyk
APTEkA-mUZEUm W ByDgOSZCZy: TRADyCJE 
- ZBIORy - PERSPEkTyWy
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum 
w Bydgoszczy, wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl

W 1853 r. założono w Bydgoszczy aptekę „Pod Ła-
będziem”. W 2003 r. ówczesny właściciel otworzył na 
jej zabytkowym zapleczu Muzeum Farmacji Apteki 
„Pod Łabędziem”. W lipcu 2017 r. apteka i muzeum 
zostały zlikwidowane, a związane z nimi zbiory (wraz 
z lokalem) przejęło Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Celem referatu jest 
przedstawienie historii apteki, scharakteryzowanie 
przejętych kolekcji oraz udzielenie odpowiedzi na 
pytanie w jaki sposób przedstawiać będzie się przy-
szłość tego ważnego dla farmacji miejsca; będącego 
już częścią bydgoskiego Muzeum.

Zenon Wolniak
APteKARZe BiAŁoStoCCZYZNY W StRUKtU-
RACH WŁAdZ SAmoRZądoWYCH NA PRZe-
STRZENI DZIEJóW APTEkARSTWA
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku,  
z-wolniak@wp.pl

Tradycje aptekarstwa i organizacji samorządo-
wych farmaceutów to animatorzy przekazywanej 
od pokoleń misji aptekarza jako zawodu zaufania 
publicznego. Etos zawodu aptekarza to olbrzymia 
wiedza fachowa, funkcje prospołeczne, które cie-
szą się szacunkiem i uznaniem nie tylko lokalnych 
społeczności. Taka pozycja w hierarchii społecznej 
wskazuje na pozazawodowy charakter pracy apte-
karza i znaczenie wartości etycznych i moralnych 
w codziennym działaniu.

Na terenach Białostocczyzny, które aktualnie sta-
nowią obszar woj. podlaskiego już w drugiej po-
łowie XVI wieku były apteki w Tykocinie i Łomży, 
których właściciele i pracownicy angażowali się 
w działalność organów samorządowych. W póź-
niejszym okresie aptekarze z takich miejscowości 
jak Białystok, Augustów, Stawiski, Wysokie Mazo-
wieckie angażowali się również w działalność spo-
łeczną i propaństwową. Przypomnienie dokonań 
tych aptekarzy jest tematem tej pracy.

Anna Żuk
SZCZeCiŃSKie SZPitALe  
- mieJSCe PRACY Z HiStoRią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Szczecinie, anna.zuk.farm@gmail.com

Większość szczecińskich szpitali umiejscowiona jest 
w budynkach, które istniały przed II wojną światową 
i pełniły funkcje szpitali. 
Budynki, w których obecnie znajduje się szpital przy 
ulicy Arkońskiej zostały wybudowane w latach 1938-
1940, jako dom starców. Decyzja o budowie podjęta 
została w latach 30. XX wieku. Wybudowano nowy 
dom starców, który otwarto w 1940 roku. W wyniku 
działań wojennych w październiku 1940 roku obiekty 
całego zakładu opiekuńczego, wraz z nowopowsta-
łym domem starców przekazane zostały na koszary 
dla SS. 
Kolejny szczeciński szpital przy ulicy Sokołowskie-
go w Zdunowie, swoją historią sięga początków XX 

►
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w powiecie  lubartowskim. Szczegóły na stro-
nie internetowej.

• Aktualizacja!!! Posiedzenie naukowo-szkole-
niowe w ostrołęce – 16.06.2018. Zmiana miej-
sca odbywania się szkolenia: Restauracja „Nowa 
ostoja” ul. Stacha Konwy 3.

• 22 maja br. opublikowano Komunikat OIA 
w Warszawie, w sprawie zasad realizacji recept 
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r.  
w którym przedstawiono zmiany w komenta-
rzu do Zasad wystawiania i realizacji recept 
w pigułce v. 1.3, po wejściu w życie rozporzą-
dzenia MZ w sprawie recept, z dnia 13 kwiet-
nia 2018 r., nastąpiły zmiany, które są wynikiem 
analizy i weryfikacji przepisów oraz konsultacji 
z organami kontroli. Aktualna wersja to 1.4.

okręgowa izba Aptekarska 
w Białymstoku

• Prezes ORA w Białymstoku zamieś-
cił oświadczenie na temat certyfikacji 
szkoleń: W związku z wygaśnięciem 
umowy współpracy z firmą Pfizer, do-
tyczącej szkoleń on-line Akademia Do-
brego Farmaceuty ADF, Okręgowa Izba 

Aptekarska w Białymstoku informuje, że z dniem 
15 kwietnia 2018r. zaprzestała z przyczyn od sie-
bie niezależnych certyfikowania szkoleń dla ma-
gistrów farmacji na w/w portalu.

Wielkopolska okręgowa  
Izba Aptekarska 

• OIA w Poznaniu informuje, 
że w ramach obchodów „100-lecia 
nauczania farmacji na Uniwersy-
tecie Medycznym im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu” Dziekan 

Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu wraz z Komitetem Organizacyjnym obcho-
dów 100-lecia nauczania farmacji w Poznaniu 
ogłosili jesienią 2017 roku KONKURS FOTO-
GRAFICZNY i zapraszają do aktywnego w nim 
udziału. Celem Konkursu jest: popularyzacja 
twórczości fotograficznej, promocja Wydziału 
Farmaceutycznego oraz utrwalenie jego histo-

►

Samorządowy 
peryskop
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Wybór informacji opublikowanych w maju 
2018 roku w informacyjnych serwisach interne-
towych Naczelnej izby Aptekarskiej oraz okrę-
gowych izb aptekarskich

Naczelna Izba Aptekarska

• 7 maja opublikowano ko-
munikat dotyczący dzielenia 
opakowań. Zgodnie z Komuni-
katem dotyczącym stosowania 
rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie recept, który zo-

stał opublikowany w dniu 18 kwietnia 2018 r. 
na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, 
dzielenie opakowania, produktu leczniczego 
może odbywać się na dotychczasowych za-
sadach, tj. zgodnie z zapisami § 19 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 
2012 r w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 
2017 r. poz. 1570) lub § 19 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 28 października 
2015 r w sprawie recept wystawianych przez 
pielęgniarki i położne (Dz. U. 2017 r. doz. 
1589). Zgodnie z treścią wskazanego komuni-

katu uregulowanie w tym zakresie przewidziano 
w aktualnie przygotowywanym rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie przygotowywania le-
ków aptecznych oraz recepturowych oraz wyda-
wania z apteki produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych. 

• 18 maja opublikowane zostało Oświadczenie 
rzecznika prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej 
w sprawie nieprawdziwych informacji przekazy-
wanych mediom przez Związek Pracodawców 
Aptecznych PharmaNET, w którym czytamy m.in. 
Dyskredytacja działalności samorządu aptekar-
skiego, a więc organizacji reprezentującej wszyst-
kich farmaceutów w kraju i ustawowo zobowią-
zanej do współpracy z urzędami, nie buduje po-
zytywnego wizerunku zarówno PharmaNET-u, 
jak i organizacji z nią sympatyzujących. Wręcz 
przeciwnie, jest raczej kontynuacją działań, do 
których zdążyliśmy się przyzwyczaić w ciągu 
ostatnich 2 lat – gdzie nie liczy się już siła i moc 
argumentów, a narzędziem stają się pomówienia 
i zwykłe inwektywy.   

• 21 maja, na ten dzień przypada pierwsza rocz-
nica „Apteki dla Aptekarza” – 3 perspektywy 
zmian: pacjent, rynek, farmaceuta. Zakończył 
się briefing prasowy Ministerstwa Zdrowia i Na-

czelnej Izby Aptekarskiej. W ocenia NIA główne 
skutki nowelizacji to m.in: lepszy dostęp do ap-
tek i usług farmaceutycznych, stabilny poziom 
cen leków, równowaga rynkowa oraz podwójna 
odpowiedzialność farmaceutów 

• 24 maja W związku z bardzo licznymi zapyta-
niami farmaceutów dotyczącymi stosowania 
w aptece przepisów „Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO)” w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych, Naczelna Izba 
Aptekarska przygotowała „PORADNIK PRAWNY 
DOTYCZĄCY STOSOWANIA W APTECE PRZEPI-
SÓW RODO”, zwany dalej „Poradnikiem praw-
nym – RODO w Aptece”. Wszystkie materiały są 
do pobrania ze strony internetowej.

okręgowa izba Aptekarska 
w Łodzi

• OIA w Łodzi jeszcze raz zachęca 
do wzięcia udziału w biegu RECEP-
TA NA ZDROWIE, odbędzie się on już 

w najbliższą sobotę tj. 9 czerwca w Lesie Ła-
giewnickim w Łodzi.

• 18 maja odbyło się dyplomatorium absolwen-
tów Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi. 
Prezes OIA powitał nowych adeptów aptekar-
stwa słowami: - "Składając ślubowanie i przyj-
mując prawo wykonywania zawodu farmaceuty 
weźmiecie na siebie odpowiedzialność, która 
wiąże się z wykonywaniem zawodu farmaceuty 
oraz tę część odpowiedzialności za losy farmacji 
i aptekarstwa, która przypada na Wasze poko-
lenie". 

• Na stronach Izby zamieszczono harmonogram 
kursów na 2018 r. organizowanych przez Biuro 
Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału 
Farmaceutycznego w Łodzi. 

  

okręgowa izba Aptekarska 
w Warszawie

• Z ciekawą inicjatywą 
dla seniorów wyszła OIA 
w Warszawie. W miejsce 
najbliższego spotkania 

planowanego na dzień  21 czerwca br. Izba 
proponuje jednodniowy wyjazd do Kozłówki  
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dio są nielegalne. Pracodawcy, którzy prowadzą 
monitoring audio winni natychmiast zaprzestać 
jego stosowania. Pracownikom, którzy mają po-
dejrzenie, że monitoring audio jest prowadzony, 
pozostaje albo oficjalnie zapytać pracodawcy 
albo poskarżyć się do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (dawne GIODO) - kontakt: 
kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000 
(do końca maja w godz. 09.00–14.00). 

okręgowa izba Aptekarska 
w krakowie

• W dniach 25-27.05.2018 r. w Kra-
kowie na torze kajakowym w ośrod-
ku KOLNA odbyły się III Mistrzostwa 
Polski Farmaceutów w Raftingu  or-
ganizowane OIA w Krakowie. Relacja 
z tego wydarzenia oraz fotogaleria 

zostałą opublikowana wpisem z dnia 30 maja. 

Częstochowska okręgowa izba 
Aptekarska

• OIA w Częstochowie zaprasza na 
coroczną konferencję z cyklu Jurajska 
Wiosna Farmaceutów. 16-17.06.2018 
w ośrodku "Orle Gniazdo" w Hucisku. 
Uczestnicy wysłuchają wykładów oraz 

będą mogli wziąć udział w  dyskusji o istotnych 
problemach naszego zawodu. 

oprac. TB

rii. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich 
pasjonujących się  fotografią, w tym fotografów 
amatorów, w szczególności obecnych i byłych 
pracowników Uniwersytetu oraz studentów.

Lubelska okręgowa izba Aptekarska

• Leczenie ziołami przez cały czas jest 
aktualne. OIA w Lublinie zachęca do 
zapoznania się z nowościami wydaw-
niczymi w tej dziedzinie.  Ostatnio 
nakładem PZWL ukazały się „Zioła 

w medycynie. Choroby układu pokarmowe-
go” oraz  "Zioła w medycynie. Choroby ukła-
du oddechowego”. Szczegóły dotyczące tych 
pozycji znajdują się na stronie internetowej. 

Podkarpacka okręgowa  
Izba Aptekarska

• 26-27 kwietnia 2018r. w Dębickiej 
hali MOSIR odbyły się I Mistrzostwa 
Polski Farmaceutów w Pływaniu. 
Organizatorem Mistrzostw była 
Podkarpacka  Okręgowa Rada 

Aptekarska. Na stronach internetowych izby 
znajduje się opis wydarzeń i fotogaleria. 

 Śląska okręgowa izba Aptekarska 

• 28 maja na stronach izby pojawiła 
się informacja dla aptek w sprawie 
monitoringu w aptece. Monitoring 
może być tylko wizyjny. Jak z tego wy-

nika od 25.05.2018 r. wszelkie monitoringi au-

►

Wpis z dnia 23/05/2018

Rozporządzenie w sprawie recept 
potrzebuje pilnych zmian

Nad kwestią zmian, które muszą zostać wpro-
wadzone do obowiązującego od 18 kwietnia roz-
porządzenia ws. recept dyskutowali w poniedzia-
łek tj. 21 maja 2018 r. przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Na-
czelnej Rady Aptekarskiej.

W związku pojawiającymi się obecnie utrud-
nieniami w realizacji recept zgodnie z zapisami do-
kumentu, Naczelna Rada Aptekarska już wcześniej, 
zaraz po wejściu w życie rozporządzenia, zgłosi-
ła do wiceministra Ministra Zdrowia Marcina Cze-
cha pisemne uwagi, wątpliwości interpretacyjne 
oraz propozycje zmian. W trakcie wielogodzinnego 
spotkania, krok po kroku analizowano poszczegól-
ne zapisy, wskazując na problemy z ich realizacją w 
praktyce, omawiano także konieczność nowelizacji 
rozporządzenia i propozycje zmian. Ministerstwo 
Zdrowia uznało wnioski za zasadne i zapewniło, 
że w najbliższym czasie przygotuje projekt nowe-
lizacji. Naczelna Rada Aptekarska wyraża nadzieję, 
że cały szereg uwag, które zgłosiła zostanie wzię-
ty pod uwagę, błędy zostaną wyeliminowane i uda 
się uniknąć kolejnych w przyszłości.

Wpis z dnia 14/05/2018

14 maja – Święto wszystkich Farmaceutów

14 maja to wyjątkowy czas dla wszystkich far-
maceutów. To właśnie na ten dzień przypada Mię-
dzynarodowy Dzień Farmaceuty, podczas którego 
farmaceuci składają sobie życzenia, a także biorą 
udział w regionalnych spotkaniach, konferencjach 
naukowych i wykładach. Jednak dla zdecydowa-
nej większości z nas ten dzień jest typowym dniem 

pracy, związanym z obsługą pacjentów, dlatego 
odwiedzając aptekę w tym szczególnym dniu, pa-
miętajmy o tym święcie.

Kluczowym wyzwaniem dla naszego środo-
wiska jest wprowadzenie do aptek opieki farma-
ceutycznej – profesjonalnej usługi, która podnie-
sie komfort zdrowotny pacjentów oraz przyczy-
ni się do skrócenia kolejek oraz odciążenia całego 
systemu ochrony zdrowia. Efektem pilotażu opieki 
farmaceutycznej, nad którym pracujemy wspólnie 
z resortem zdrowia, ma być poprawa skuteczno-
ści leczenia pacjenta. Oczywiście dalej osobą od-
powiedzialną za cały proces leczenia będzie lekarz, 
natomiast zadaniem farmaceuty będzie nadzór 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii. W szczegól-
ności będziemy sprawdzać, czy pacjent przyjmuje 
leki zgodnie z zaleceniami lekarza i czy przypad-
kiem w toku leczenia nie doszło do działań niepo-
żądanych, zakłócających cały proces. Wprowadze-
nie opieki farmaceutycznej do aptek umożliwi peł-
ne wykorzystanie wiedzy i umiejętności przedsta-
wicieli naszego zawodu, zgodnie ze standardami 
europejskimi. Ważną kwestią jest również wzmoc-
nienie niezależności i podniesienie rangi naszego 
zawodu, dlatego tak ważne jest uchwalenie usta-
wy o zawodzie farmaceuty, nad projektem której w 
ministerstwie zdrowia pracuje zespół, którego je-
steśmy członkiem. Liczymy na to, że projekt ustawy 
ujrzy światło dzienne w połowie tego roku.

Drodzy Farmaceuci,
życzę Wam satysfakcji z wykonywanego za-

wodu, tak aby Wasza wiedza i umiejętności zosta-
ły w pełni wykorzystane i docenione. Życzę Wam 
również realizacji celów, zarówno zawodowych, jak 
i osobistych.

Z poważaniem,
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

W tej rubryce powtarzamy w całości lub w części wybrane Aktualności, które publikowaliśmy  
w Aptekarzu Polskim on-line, www.aptekarzpolski.pl  

Bisaktualności

Ze strony: www.aptekarzpolski.pl
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zakażeniami wirusem grypy typu A, w Centrum 
Kliniczno-Dydaktycznym w Łodzi, leczone były trzy 
osoby przy użyciu metody ECMO, pozaustrojowego 
wspomagania oddychania. Jedna z nich, młoda oso-
ba, czterdziestokilkuletnia, zmarła. Takim śmierciom 
mogą zapobiegać szczepienia: 3,7% szczepiących się 
w Polsce przeciw grypie to naprawdę niewiele w po-
równaniu z innymi krajami europejskimi. Światowa 
Organizacja Zdrowia rekomenduje wyszczepialność 
na poziomie 75%.

Są kraje, które spełniają te rekomendacje? 

Tak, wyszczepialnością powyżej 70% w grupach ry-
zyka, na przykład pośród seniorów, mogą szczycić 
się Wielka Brytania i kraje Beneluksu.

 

Informować, edukować, pokazywać, czym grozi za-
chorowanie oraz jakie korzyści, zdrowotne, finan-
sowe i społeczne, płyną ze szczepień. Konieczne są 
również rozwiązania systemowe ułatwiające dostęp 
do tych szczepień. Dziś są one pełnopłatne lub re-
alizowane w ramach samorządowych programów 
profilaktycznych. Co szósty program samorządowy 
dotyczy właśnie szczepień przeciw grypie i oczy-
wiście bardzo dziękuję samorządom za odpowie-
dzialne podejście do problemu zachorowań na 
grypę. Jednak profilaktyka nie powinna być zależna 
od tego, gdzie ktoś mieszka. Refundacja szczepień 
przeciw grypie to nie zbędny wydatek, ale krok po-
zwalający zaoszczędzić wiele pieniędzy. Nasz raport 
przygotowany wspólnie z E&Y pokazał, że koszty 
pośrednie i bezpośrednie dla całej populacji w roku, 
kiedy mamy do czynienia z epidemią grypy, czyli na 
przykład w tym roku, mogą sięgać aż 5 miliardów 
złotych. Można z dużą pewnością powiedzieć, znając 
powyższe wyliczenia, że koszty ponoszone przez bu-
dżet państwa związane z zachorowaniami na grypę 
są nieporównywalnie wyższe niż koszty ewentualnej 
refundacji tych szczepień.

 

Polska to jeden z czterech krajów w Europie, który 
nie zdecydował się na refundację szczepień przeciw 
grypie dla seniorów. Kraje do nas porównywalne, 
na przykład Czechy, oferują taką pomoc seniorom. 
O jakości społeczeństwa świadczy to, jak troszczy 
się ono o słabszych, w tym słabszych ekonomicznie. 
Seniorzy wydają dużo na zdrowie oraz profilaktykę, 

toteż częściowa refundacja szczepień przeciw grypie 
to dobre rozwiązanie, przykład solidaryzmu społecz-
nego. I twardego rachunku ekonomicznego – szcze-
pienia czterowalentną szczepionką przeciw grypie 
są efektywne kosztowo, pozwalają zmniejszyć liczbę 
wizyt lekarskich w POZ, hospitalizacji, zgonów. Nie 
stać nas na dalsze zaniechanie refundacji szczepień 
przeciw grypie dla grup ryzyka, w tym seniorów. 
A dla osób powyżej 75 roku życia takie szczepienie 
powinno być bezpłatne.

Refundacja szczepień dla seniorów to duży wy-
datek dla państwa. 

Rozwiązaniem jest otwarta refundacja, tak zwana 
refundacja apteczna. Polega ona na tym, iż pacjent 
otrzymuje receptę na szczepionkę, wykupuje ją 
z odpowiednią zniżką w aptece i wraca do ośrodka 
zdrowia, aby się zaszczepić. Po stronie państwa nie 
ma ryzyka zamówienia za dużej liczby szczepionek 
i potrzeby ich utylizacji po zakończeniu sezonu – 
ryzyko ponosi producent, czyli uniknie się ewentual-
nego, niepotrzebnego obciążenia budżetu państwa. 
Refundacja szczepień przeciw grypie dla seniorów to 
racjonalne działanie, pod względem kosztów i soli-
daryzmu społecznego. Byłby to również sygnał, że 
państwo wspiera szczepienia i profilaktykę chorób. 
Co więcej, takie działanie systemowe pokazałoby, 
że grypa jest groźną chorobą, powodującą poważne 
powikłania, a jedyną skuteczną profilaktyką są szcze-
pienia. Moim osobistym doświadczeniem, co roku, 
jako lekarza, jest bycie świadkiem zgonów i tragedii 
z powodu zachorowania na grypę. Tym dramatom 
można by zapobiec dzięki szczepieniom. 

Informacja prasowa  
Procontent Communication

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest 
inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów 
medycznych. Celem Programu jest poprawa 
wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, 
zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz 
informowanie Polaków o zagrożeniach związa-
nych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem 
Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej 
w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja 
dla Zdrowia. Działania skierowane są do śro-

dowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodaw-
ców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji 
działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji 
zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa 
medyczne. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 
zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii, ludzie nauki, 
kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronie www.opzg.pl

minął rekordowy sezon zachorowań na gry-
pę – ponad 4,7 miliona osób w Polsce musiało 
z powodu grypy lub podejrzeń zachorowań na 
grypę szukać pomocy lekarza. Gdyby inna choro-
ba spowodowała tyle zachorowań media biłyby 
na alarm i wzywały do zdecydowanych działań 
na szczeblu centralnym – a tu cisza. Grypa, choć 
groźna, jest lekceważona. dlaczego?

Co prawda co roku jest lepiej jeśli chodzi o świa-
domość i zrozumienie, jak groźna bywa grypa, ale, 
niestety w dalszym ciągu, jest ona mylona ze zwy-
kłym przeziębieniem, często w przypadku przezię-
bienia używane jest określenie grypa czy „grypka”. 
A przeziębienie i grypa to, używając języka sportu, 
zawodnicy z innej klasy wagowej. Przeziębienie wy-
wołują rinowirusy, mija ono po kilku dniach, wyma-
ga leczenia objawowego i leżenia kilka dni w łóżku. 
Grypę natomiast wywołują wirusy grypy, jej przebieg 
może być gwałtowny, zaś następstwa, powikłania, 
niezwykle groźne, czasem tragiczne. Osoba po prze-
chorowaniu grypy ma obniżoną odporność i narażo-
na jest na przykład na nadkażenie bakteryjne powo-
dujące ciężką postać zapalenia płuc, sama w sobie 
może przebiegać również pod postacią zapalenia 
płuc. Immunosupresja występująca po grypie od-
różnia ją od niegroźnego przeziębienia z katarem, 
o którym mówimy, że leczony czy też nie, mija po 
siedmiu dniach. Grypa jest poważną chorobą, której 
nie można lekceważyć.

 
  

Sytuacja jest zdecydowanie poważniejsza. FluMOMO 
oblicza, że w sezonie w Polsce, w populacji seniorów, 
czyli osób powyżej 65 roku życia, ponad 6 tysięcy 
umiera z powodu grypy!

Skąd te rozbieżności w danych? 

Powodów jest wiele, ale główny związany jest z fak-
tem, iż jeśli przyczyną zgonu było nasilenie choro-
by przewlekłej w wyniku przechorowania grypy, to 
taka informacja znajdzie się w karcie pacjenta, a nie 
grypa. Nie tylko seniorzy doświadczają tragicznych 
następstw grypy, również osoby dorosłe i dzieci. 
Można więc oszacować, że śmiertelność z powodu 
grypy sięga nawet 10 tysięcy rocznie. Stawia to gry-
pę wysoko wśród najgroźniejszych chorób. Grypa to 
powszechna choroba, występująca w każdej grupie 
wiekowej. W tym roku mamy już blisko 17 tysięcy 
hospitalizacji z jej powodu.

 
 

Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem po-
zwalającym uniknąć ciężkich następstw zachorowa-
nia na grypę, czyli na przykład powikłań kardiolo-
gicznych, które, choć nie zabijają od razu, to skracają 
życie, obniżają jego jakość i komfort. W ramach dzia-
łań Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 
(OPZG) chcemy między innymi zwracać uwagę na 
powikłania kardiologiczne, takie jak na przykład 
zapalenie mięśnia sercowego, czy też kardiomio-
patia oraz zaburzenia rytmu serca. W tym sezonie 
z powodu ciężkich powikłań po grypie wywołanej 

Nie stać nas na dalsze zaniechanie refun-
dacji szczepień przeciw grypie dla grup 
ryzyka, przede wszystkim dla seniorów 
– uważa prof. dr hab. n. med. Adam Ant-
czak, prorektor ds. klinicznych Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi, Przewodniczą-
cy Rady Naukowej Ogólnopolskiego Pro-
gramu Zwalczania Grypy.

Groźna grypa – zgony, których można 
było uniknąć. Wywiad z ekspertem.

http://www.opzg.pl
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►

W kwietniu 2018 r. wartość sprzedaży dla 
statystycznej apteki wyniosła 174,5 tys. PLN. Śred-
nia wartość przypadająca na aptekę była o 6 tys. 
mniejsza od wartości w analogicznym okresie po-
przedniego roku. 

W porównaniu do marca 2018 wartość sprze-
daży spadła. W kwietniu statystyczna apteka sprze-
dała o 31,5 tys. PLN mniej (-15,3%) niż w poprzed-
nim miesiącu. 

Średnia cena* produktów sprzedawanych 
w aptekach w kwietniu 2018 r. wyniosła 20,9 PLN. 
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece 
w porównaniu do kwietnia 2017 r. wzrosła o 2,4% 
a wobec poprzedniego miesiąca była większa 
o 2,3%. Z monitorowanych segmentów największy 
procentowy wzrost cen względem poprzedniego 
roku miał miejsce w segmencie leków pełnopłat-
nych (+3,3%). 

Marża apteczna w kwietniu wyniosła 24,7% 
i była o 0,3 pp. mniejsza od marży z analogicznego 
okresu poprzedniego roku. Względem marca 2018 
marża zmniejszyła się o 0,5 pp.

Rynek apteczny w kwietniu 2018 r. zanotował sprzedaż na 

poziomie ponad 2 635 mln PLN. Jest to o blisko 64 mln PLN 

mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku (-2,4%). Natomiast 

w porównaniu do marca 2018 wartość sprzedaży zmniejszyła 

się o blisko 476 mln PLN (-15,3%).  

Kwiecień 2018
niżej niż rok wcześniej (-2,4%). 

Spadek względem marca br. (-15,3%) 

Statystyczna apteka

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2017

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2017

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017
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Błażej Górniak
PEX PharmaSequence

Materiał prasowy

►

W kwietniu 2018 r. statystyczną aptekę od-
wiedziło średnio 3 290 pacjentów. To o 6,3% mniej 
niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów spadła 
o ponad 17%. 

Średnia wartość sprzedaży przypadająca na 
pacjenta wyniosła w kwietniu 2018 r. 53 PLN i była 
o 3,1% wyższa niż w kwietniu 2017 roku (51,4 PLN). 
Natomiast względem marca (51,8 PLN) wartość ta 
uległa zwiększeniu o 2,5%. 

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane w kwietniu wyniósł 26,5%. Wskaźnik ten 
był mniejszy o 1,2 pp. niż w marcu 2018. Udział 
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był 
o ponad 1,6 pp. większy niż w analogicznym mie-
siącu 2017 roku. W kwietniu pacjenci wydali na leki 
refundowane 254 mln PLN, tj. o blisko 44 mln PLN 
mniej niż miesiąc wcześniej oraz ponad 18 mln PLN 
mniej niż w kwietniu 2017 r. 

W kwietniu 2018 pacjenci zapłacili ponad 
73% z 2 635 mln PLN, kwoty stanowiącej całkowi-
tą wartość sprzedaży w aptekach (pozostałą część 
stanowi refundacja ze strony Państwa). Względem 
poprzedniego miesiąca udział ten zmalał o 1,7 
pp., a wartościowo wydatki pacjentów zmniejszy-
ły się wobec poprzedniego miesiąca o blisko 402 
mln PLN. W kwietniu pacjenci wydali na wszystkie 
produkty lecznicze zakupione w aptekach prawie 
1 933 mln PLN. To o blisko 73 mln PLN mniej niż 
w analogicznym okresie 2017 r. Udział pacjentów 
w zapłacie za leki był o blisko 1 pp. mniejszy od 
udziału z kwietnia 2017 roku. ■

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględ-
nionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) 
- stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfiko-
wana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym 
podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny 
zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

Pacjent

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

❶ Do powikłań ospy zaliczamy:
A. wtórne bakteryjne zakażenia skóry
B. zapalenie opon mózgowych
C. zapalenie płuc
D. wszystkie wymienione

❷ Analiza SWOT służy do:
A. pogłębionej psychoanalizy
B. pracy nad zmianami z uwzględnieniem silnych i sła-
bych stron
C. nauki panowania nad emocjami
D. terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

❸ Do codziennej pielęgnacji skóry twarzy nie 
poleca się:

A. dermokosmetyków
B. czystych olejów roślinnych
C. przetworów z roślin leczniczych
D. preparatów z witaminami

❹  Najważniejszym elementem profilaktyki bo-
reliozy jest:

A.  szczepienie ochronne
B. zbadanie kleszcza po jego usunięciu
C. antybiotykoterapia
D. odpowiednie ubranie i stosowanie repelentów

❺ Euhydryczne pH to takie, które:
A. zapewnia trwałość leku i nie drażni oka
B. jest równe 7,4
C. jest kwaśne i umożliwia dodanie buforu
D. jest lekko zasadowe i zapewnia maksimum dostęp-

ności biologicznej

❻ Proces powstawania nowego leku:
A. trwa kilka miesięcy i pochłania kilku milionów dola-

rów
B. trwa około 5 lat i pochłania około miliarda dolarów
C. trwa 8-13 lat i pochłania nawet kilka miliardów do-

larów
D. trwa około 20 lat i może kosztować do kilkunastu 

miliardów dolarów

❼ Nową substancją czynną zaliczaną do inhibito-
rów neuraminidazy jest:

A. bipimiwir
B. bolumiwir
C. minimiwir
D. peramiwir

❽ Kwasu acetylosalicylowego nie należy ucierać 
w moździerzu, ponieważ:

A. jest higroskopijny
B. następuje jego rozkład do kwasu octowego i kwasu 

salicylowego
C. drażni drogi oddechowe
D. tworzy mieszaniny eutektyczne

❾ Wybierz prawidłowe zdanie dotyczące erytema 
migrans:

A. znika w ciągu kilku dni po włączeniu antybiotykote-
rapii

B. zmiana jest bolesna i obrzmiała
C. ma średnicę 1-3 centymetrów
D. pojawia się do 24 godzin od ukąszenia kleszcza

 Plamki Koplika to pojawiające się na błonie 
śluzowej policzków liczne szarobiałe grudki. Są 
one charakterystyczne dla:

A. ospy
B. różyczki
C. odry
D. świnki

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie w statystycznej aptece 
i porównanie do roku 2017

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017
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Nowe rejestracje PL

Kwiecień 2018
W kwietniu 2018 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 55 pozwoleń na 
dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia 
dla nowych produktów leczniczych obejmują 27 jednostek klasyfikacyj-
nych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produk-
ty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już 
na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, 
pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, Glo-
balne Numery Jednostki Handlowej), które można znaleźć w  internetowym Biuletynie  Informacji 
Publicznej  Urzędu Rejestracji  Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i  Produktów  Bio-
bójczych  (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018  )  –  „Wykaz  Produk-
tów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2018 r.” został 
opublikowany przez Urząd 10 maja 2018.

►

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; A02A – Środ-
ki zobojętniające kwasy żołądkowe; A02AD 
– Preparaty złożone i kompleksy zawierające 
związki glinu, wapnia i magnezu

Calcium carbonate+magnesium subcarbonate: 
Gattart  (Alkaloid-Int)  to  2.  zarejestrowana  marka 
leku o podanym składzie i zastosowaniu. Do sprze-
daży  wprowadzono  Rennie  Antacidum  (Bayer) 
i Rennie Fruit (Bayer).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Rennie Bolt (Bayer) 
i Rennie Ice (Bayer).

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, leki o dzia-
łaniu przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym 
stosowane w chorobach jelit; A07D/A07DA – 
Leki hamujące perystaltykę jelit

Loperamide: Loperamid Farmax (SVUS Pharma) 
to 9. zarejestrowana marka loperamidu. Na rynek 
wprowadzono 7 marek: Dissenten (SPA), Imodium 
Instant (McNeil), Laremid (Polfa Warszawa), Lope-
ramid WZF (Polfa Warszawa), Stoperan (US Phar-
macia), od października 2012 Lopacut (Vitabalans) 
i  od października 2014 Loper  (Sun-Farm;  lek za-
rejestrowany pierwotnie pod nazwą Loperam-SF).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży: Loperamid Dr. 
Max.

Ostatnio  skreślono  z  Rejestru:  Loperamide 
Galpharm  (Galpharm  Healthcare),  Tammex  Akut 
(DH-norm).

A16/A16A – Pozostałe produkty działające 
na przewód pokarmowy i metabolizm; A16AX 
- Różne środki działające na przewód pokar-
mowy i metabolizm

Miglustat:  Miglustat  Accord  (Accord  Healthcare) 
to. 4. zarejestrowana marka miglustatu. Do sprze-
daży wprowadzono lek oryginalny Zavesca (Acte-
lion Registration). Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku: Miglustat Gen.Orph, Yargesa (JensonR+).

b – Krew i uKład Krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AB – Grupa heparyny

Enoxaparin: Enoxaparin sodium LEK-AM to 5. za-
rejestrowana marka enoksaparyny. Do sprzedaży 
wprowadzono  2  marki:  Clexane  (Sanofi-Aventis; 
lek oryginalny)  i Clexane Forte  (Aventis Pharma) 
oraz od lipca 2016 Neoparin (SciencePharma). Nie 
pojawiły  się  jeszcze  na  rynku:  Inhixa  (Techdow) 
i Thorinane (Techdow).

B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Clopidogrel:  Plovtt  (SVUS Pharma)  to  33.  zare-
jestrowana marka klopidogrelu. Na rynek wprowa-

Test wiedzy. 
Odpowiedzi

Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: D. Najczęściej 
występującym powikłaniem ospy jest pojawie-
nie się wtórnych bakteryjnych zakażeń wykwi-
tów skórnych. Do niebezpiecznych powikłań 
ospy zalicza się także powikłania neurolo-
giczne, takie jak zapalenie móżdżku (głównie 
u dzieci, 1/4000 przypadków), zapalenie móz-
gu (głównie u dorosłych) czy zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych. U dorosłych częstym 
powikłaniem jest także zapalenie płuc.

Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: B. Analiza 
SWOT jest narzędziem do pracy nad zmianami 
Jej nazwa stanowi akronim czterech etapów: 
„S” strenghts, które oznacza silne strony pro-
jektu; „W” – weaknesses to słabe strony; „O” 
– czyli opportunities tłumaczy się jako szanse; 
„T” natomiast to threats, czyli zagrożenia.

Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: B. Produkt po-
winien być przede wszystkim dobrany indywi-
dualnie. Nie poleca się natomiast stosowania 
na szeroką skalę w sposób przewlekły  czy-
stych olejów roślinnych – mogą one powo-
dować uczulenie lub wywołać stan zapalny. 

Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: D. Nie istnieje 
szczepienie chroniące przed boreliozą (cho-
ciaż można zaszczepić się przeciwko klesz-
czowemu zapaleniu mózgu). Badanie kleszcza 
na obecność krętków jest w świetle obecnych 
zaleceń bezcelowe. Profilaktyka boreliozy po-
lega przede wszystkim na przeciwdziałaniu 
ukąszeniu przez kleszcza, a jeśli do tego doj-
dzie - na jego jak najszybszym i umiejętnym 
usunięciu.

Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: A. Euhydria to 
kompromis pomiędzy pH fizjologicznym, a pH 
w którym substancja lecznicza jest trwała lub 

się rozpuszcza. Monografia farmakopealna 
dopuszcza odczyn kropli w zakresie pH 3,5 
do 8,5.

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: C. Proces po-
wstawania nowego leku jest długotrwały 
i kosztowny. Czas i koszt różnią się w zależ-
ności od cząsteczki, ale jest to kilka-kilkanaście 
lat, a koszt może sięgać nawet kilku miliardów 
dolarów.

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: D. W kwietniu 
2018 r. Komisja Europejska w ramach proce-
dury centralnej wydała decyzję o dopuszcze-
niu do obrotu nowych produktów leczniczych 
przeznaczonych do stosowania u ludzi, w tym 
leku zawierającego w składzie peramivir.

Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: B. Kwasu ace-
tylosalicylowego nie należy ucierać w moź-
dzierzu, ponieważ podczas ucierania następu-
je jego rozkład do kwasu octowego i kwasu 
salicylowego. Należy go wsypać na końcu po 
wszystkich proszkach i delikatnie wymieszać 
kliszką z pozostałymi proszkami.

Pytanie 9. Prawidłowa odpowiedź: A. EM pojawia 
się w miejscu wkłucia zwykle po 1-3 tygodni 
(ale może to być nawet do 3 miesięcy). Zmia-
na jest niebolesna i nieuniesiona, o średnicy 
przekraczającej 5 cm. Zwykle zanika po włą-
czeniu właściwej antybiotykoterapii, co nie 
świadczy jednak o eliminacji zakażenia.

Pytanie 10. Prawidłowa odpowiedź: C. Plamki Ko-
plika (zwane również plamkami Flindta, Fiłato-
wa czy Koplika-Fiłatowa są charakterystyczne 
dla odry. Pojawiają się wcześniej niż wysypka 
na skórze.

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018
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suvastatin Ranbaxy (lek zarejestrowany pierwotnie 
przez  firmę Pharma-EU pod nazwą Rosuvastatin 
Pharma),  od marca  2014 Rosutrox  (Biofarm),  od 
lipca 2014 Rosuvastatin Krka, od lutego 2016 Iviro-
sina (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Rosuvastatin Sigillata), od maja 2017 Astrium 
(Accord  Healthcare)  i  od  grudnia  2017  Rosugen 
(Generics).
Nie  pojawiły  się  jeszcze  w  sprzedaży  preparaty: 
ApoRoza  (Apotex;  lek  zarejestrowany  pierwotnie 
pod  nazwą  Rosuvastatin  Baggerman),  Rossta 
(Swyssi),  Rosuvastatine  NLP  Health  (NewLine 
Pharma), Rosuvastatin Hetero, Rosuvastatin Mo-
maja, Rosuvastatin Polfa Pabianice, RosuvaTeva 
(Teva).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Actarosin (Actavis), 
Rosuvastatin Aurobindo.

C10B - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów w połączeniach;
C10BA - Inhibitory reduktazy hydroksymety-
loglutarylokoenzymu A w połączeniach z in-
nymi środkami wpływającymi na stężenie 
lipidów; C10BA06 – Rusuwastatyna i ezety-
mib

Rosuvastatin+ezetimibe:  Rosuvastatin/Ezetimib 
Aristo  to 7.  zarejestrowana marka  leków o poda-
nym  składzie.  Na  rynek  wprowadzono  od marca 
2015 Rosulip Plus (Egis). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Ezehron Duo (Adamed), Rosuvasta-
tin/Ezetimib  Genericon,  Rozor  (Mylan),  Suvardio 
Plus (Sandoz), Suvezen (Sanofi-Aventis; lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Zenon).

C10BX - Inhibitory reduktazy hydroksyme-
tyloglutarylokoenzymu A w innych połącze-
niach; C10BX09 - Rosuwastatyna i amlody-
pina

Rosuvastatin+amlodipine:  Zahron  Combi  (Ada-
med)  w  4  zestawieniach  dawek  to  2.  zarejestro-
wana marka leków o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono od stycznia 2016 Rosudapin (Krka).

d – leki stosowAne w dermAtologii
D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne; 
D11AH – Środki stosowane przy zapaleniu 
skóry, z wyłączeniem kortykosteroidów

Tacrolimus: Dermitopic  (PharmaSwiss)  to  2.  za-
rejestrowana  w  tej  klasie  marka  takrolimusu.  Do 
sprzedaży wprowadzono Protopic (Leo).

g – UKład moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03B – An-

drogeny; G03BA – Pochodne 3-oksoandros-
tenu(4)

Testosterone: Testavan  (Ferring Controlled The-
rapeutics)  żel  wielodawkowy  to  8.  zarejestrowa-
na  marka  testosteronu.  Do  sprzedaży  wprowa-
dzono  7  preparatów:  leki  iniekcyjne  Omnadren 
(PharmaSwiss), Testosteronum prolongatum Jelfa 
(PharmaSwiss),  od  grudnia  2006 Nebido  (Bayer) 
i Undestor Testocaps (Merck Sharp & Dohme), od 
stycznia  2008  żel  1-dawkowy Androtop  (Besins), 
od września 2008 żel wielodawkowy Tostran (Kyo-
wa  Kirin),  od  maja  2015  żel  1-dawkowy  Testim 
(Ferring) i od września 2017 żel wielodawkowy An-
drotop (Besins).

J – leki PrzeciwzaKaźne działające 
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające 
ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciw-
bakteryjne; J01DC – Cefalosporyny drugiej 
generacji

Cefuroxime:  Tacefur  (Tactica  Pharmaceuticals) 
to 17. zarejestrowana marka cefuroksymu, w tym 
12.  zarejestrowana  marka  doustna.  Do  sprze-
daży  wprowadzono  9  leków  doustnych:  Bioracef 
(Polpharma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef (Phar-
maSwiss),  Xorimax  (Sandoz),  Zinnat  (GlaxoSmi-
thKline;  lek  oryginalny),  od  sierpnia  2006  Zamur 
(Teva), od września 2009 Zinoxx (Tabuk Poland), 
od września 2015 Furocef (Krka) i od sierpnia 2016 
Cefox (S-Lab).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Cefuroxime 
Genoptim (Synoptis) oraz doustny Tarsime (Polfa 
Tarchomin).
Zarejestrowano w  tej klasie 6  iniekcyjnych marek 
cefuroksymu. Na rynek wprowadzono 5  leków in-
iekcyjnych:  Biofuroksym  (Polpharma),  Tarsime 
(Polfa  Tarchomin),  Zinacef  (GlaxoSmithKline;  lek 
oryginalny), od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP (MIP 
Pharma) i od lutego 2012 Cefuroxim Kabi (Frese-
nius Kabi).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży iniekcyjny Ce-
furoksym Hospira.
Ostatnio  skreślono  z  Rejestru:  Cefuroxime Auro-
bindo,  Cefuroximum  123ratio  (lek  był  obecny  na 
rynku od czerwca 2014; zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Cefuroxime Teva).

J01X – Inne leki przeciwbakteryjne;
J01XE - Pochodne nitrofuranu

Furazidin:  Furamix  (Adamed)  tabletki  w  dawce 
100 mg  to  rozszerzenie  względem  zarejestrowa-
nych wcześniej  tabletek w dawce 50 mg. Zareje-

►
dzono 21 leków: Plavix (Sanofi Clir SNC; lek orygi-
nalny), Areplex (Adamed), Zyllt (Krka), od sierpnia 
2008 Clopidix  (Lekam),  od  listopada  2009 Clopi-
dogrel Mylan  i  Egitromb  (Egis),  od  grudnia  2009 
Clopidogrel Teva i Trombex (Zentiva), od stycznia 
2010  Grepid  (Pharmathen),  od  marca  2010  Pla-
vocorin (Sandoz), od maja 2010 Clopidogrel Apo-
tex  (Apotex;  lek  zarejestrowany  wcześniej  pod 
nazwą  Clopidogrel  Mylan  Pharma)  i  Clopidogrel 
GSK  (GlaxoSmithKline),  od  czerwca  2010 Agre-
gex  (Actavis),  od  lipca  2010  Carder  (Recordati), 
od  sierpnia  2010  Clopinovo  (Bluefish;  zmieniono 
nazwę preparatu na Clopidogrel Bluefish,  ale  lek 
pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się w sprze-
daży), od marca 2012 Vixam (Polfarmex), od maja 
2013  Clopidogrel  Krka  (Krka),  od  grudnia  2013 
Clopidogrel  Ranbaxy,  od  maja  2014  Clopidogre-
lum 123ratio (lek wprowadzony na rynek od  lipca 
2010 pod nazwą Miflexin, następnie zmiana nazwy 
na Clopidogrel 123ratio, a potem na Clopidogrelum 
123ratio) i od grudnia 2014 Clopidogrel Genoptim 
(Synoptis; lek wprowadzony od marca 2011 przez 
firmę Glenmark pod pierwotną nazwą Trogran).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Clopidogrel 
BGR  (Biogaran;  lek  zarejestrowany  pierwotnie 
przez  firmę  Krka  pod  nazwą  Zylagren),  Clopido-
grel  ratiopharm  (Teva),  Clopidogrel  Wockhardt, 
Lofradyk (Adamed), Nofardom (Adamed), Pegorel 
(S-Lab) oraz zarejestrowane w ramach centralnej 
procedury unijnej  leki: Clopidogrel HCS, Clopido-
grel Ratiopharm GmbH (Archie Samuel), Clopido-
grel  TAD  (Tad  Pharma),  Clopidogrel  Zentiva  (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Clopidogrel 
Winthrop), Iscover (Sanofi-Aventis), Zopya (Krka).
Ostatnio  skreślono  z  Rejestru:  Agreta  (Farmak), 
Clopidogrel Generics (lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Clopidogrel Vale Pharmaceuticals), 
Clopidogrel IWA (IWA Consulting; preparat zareje-
strowany początkowo pod nazwą Picturlop), Clopi-
dogrel Jenson (Jenson Pharmaceutical Services), 
Clopidogrel  Quisisana,  Clopidogrel  Teva  Pharma 
(Teva Pharma; poprzednia nazwa preparatu: Clopi-
dogrel HCS), Clopigamma (Wörwag; lek był obec-
ny na rynku od stycznia 2012), Klepisal (Alchemia), 
Nivenol (Polfa Warszawa; lek był obecny na rynku 
od stycznia 2012; zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Specifar pod nazwą Clopidim), Sarovex (Ta-
buk Poland), Vatoud (Alvogen).

c – uKład sercowo-nAczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01C – Leki pobudzające pracę serca, z wy-
łączeniem glikozydów nasercowych; C01CA 

– Leki adrenergiczne i dopaminergiczne
Norepinephrine:  Sinora  (Sintetica)  to  3.  zareje-
strowana  marka  norepinefryny  zwanej  też  nora-
drenaliną, w tym w nowej dawce 10 mg/10 ml. Na 
rynek  wprowadzono  Levonor  (Polfa  Warszawa). 
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Noradrenaline 
Aguettant.

C07 – Leki blokujące receptory b-adrener-
giczne; C07A – Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki 
blokujące receptory b-adrenergiczne

Acebutolol: Acebutolol  Aurovitas  to  aktualnie  3. 
zarejestrowana marka acebutololu. Na rynek wpro-
wadzono 2 marki: Acecor (SPA), Sectral (Gedeon 
Richter Polska).
Skreślono  z  Rejestru:  Abutol  i  Abutol  Long 
(Schwarz Pharma, Łomianki), Acebutolol  (Sanofi-
-Aventis, Rzeszów), Sectral (Aventis Pharma).
Nebivolol:  Nebivolol  Genoptim  (Synoptis)  to  14. 
zarejestrowana  marka  nebiwololu.  Do  sprzedaży 
wprowadzono  12  leków:  Nebilet  (Berlin-Chemie), 
od lipca 2008 Nedal (Polfa Warszawa), od stycznia 
2009 Ebivol (Actavis), Nebinad (Recordati) i Neb-
ivor (Orion), od czerwca 2009 Nebicard (Biofarm), 
od  września  2009  Nebitrix  (Glenmark),  od  paź-
dziernika  2009  Nebilenin  (Adamed),  od  stycznia 
2010 Nebispes (PharmaSwiss), od września 2010 
NebivoLek  (Sandoz),  od  maja  2014  Daneb  (S-
-Lab; lek wprowadzony na rynek od września 2011 
przez firmę Specifar pod nazwą Nebicon, następ-
nie  zmiana nazwy na Daneb)  i  od  czerwca 2015 
Ivineb (Bioton; lek wprowadzony na rynek od listo-
pada 2012 pod nazwą Nebivas, następnie zmiana 
nazwy na Ivineb).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Nebivolol Aurovitas.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Ezocem (Recordati; 
lek był obecny na rynku od sierpnia 2010), Nebivo-
lol Sopharma.

C10 – Środki wpływające na stężenie lipi-
dów;
C10A - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów, leki proste; C10AA – Inhibitory redukta-
zy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A

Rosuvastatin:  Rosuvastatin  Denk  to  24.  zareje-
strowana marka rosuwastatyny. Na rynek wprowa-
dzono 16 marek: Crestor (AstraZeneca; lek orygi-
nalny),  od  czerwca  2010  Zaranta  (Gedeon Rich-
ter Polska), od sierpnia 2010 Rosucard  (Zentiva) 
i Suvardio (Sandoz), od grudnia 2010 Zahron (Ada-
med),  od maja  2011 Rosuvastatin  Teva,  od  paź-
dziernika  2011 Roswera  (Krka),  od  grudnia  2011 
Romazic (Polpharma), od marca 2013 Ridlip (Ran-
baxy), od lipca 2013 Crosuvo (PharmaSwiss) i Ro-
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(Zambon), od stycznia 2011  Ibalgin Fast  (Sanofi-
-Aventis), od marca 2011  Ibufen Junior  (Polphar-
ma), od maja 2011  Ibumax  (Vitabalans) oraz  Ife-
nin forte (Teva;  lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą  Ibunin  forte),  od  czerwca  2011  Ibumax 
forte  (Vitabalans), od  lipca 2011  Ibuprofen Hasco 
(Hasco-Lek), od stycznia 2012 Ibuprom Max Sprint 
(US Pharmacia), od lutego 2012 Ibufen Baby czop-
ki (Polpharma), od lipca 2012 Ibuprofen LGO (La-
boratorium Galenowe Olsztyn), od listopada 2012 
Ifenin  (Teva;  lek  zarejestrowany  wcześniej  pod 
nazwą  Ibunin),  od  grudnia  2012  Kidofen  czopki 
(Aflofarm), od stycznia 2013 czopki Ibum dla dzie-
ci (Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express 
Femina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany po-
czątkowo  jako  Nurofen  Express  KAP,  następnie 
zmiana nazwy  i wprowadzenie  na  rynek  pod na-
zwą Nurofen Ultra), od lipca 2013 Nurofen Express 
Forte rozpuszczalny (Reckitt Benckiser; lek wpro-
wadzony do sprzedaży od  lipca 2006 pod nazwą 
Nurofen  Ultra  Forte  rozpuszczalny),  od  września 
2014 Ibuprofen Dr. Max, od stycznia 2015 Metafen 
Ibuprofen (Polpharma; lek wprowadzony na rynek 
od września 2009 przez firmę Polfarmex pod na-
zwą Aprofen),  od marca  2015  Ibufen Mini  Junior 
(Polpharma), od lipca 2015 Ibum Express (Hasco-
-Lek;  lek  zarejestrowany  pierwotnie  pod  nazwą 
Ibuprofen Forte Hasco, wprowadzony na rynek od 
grudnia 2013 pod nazwą Ibum Forte Minicaps), od 
grudnia 2015 Ibuprofen Teva i Ibuprofen Teva Max 
(lek  zarejestrowany  pierwotnie  pod  nazwą  Irfen, 
a następnie Ibuprofen 123ratio), od czerwca 2016 
Ibuprom  RR  (US  Pharmacia;  lek  zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Ibuprom Max, a wprowadzo-
ny wcześniej na rynek pod nazwą Ibuprom Duo), 
od  lipca 2016 Ibuprofen Forte DOZ (lek w dawce 
400 mg wprowadzony do sprzedaży od lipca 2012 
pod pierwotną nazwą Ibuprofen LGO), od grudnia 
2016 Iburapid (Nord Farm), od stycznia 2017 Me-
tafen  Ibuprofen  Caps  (Polpharma)  oraz  od  paź-
dziernika 2017 Nurofen Mięśnie i Stawy Forte (Re-
ckitt Benckiser; lek wprowadzony od października 
2008 pod nazwą Nurofen Forte Express), Labora-
toria PolfaŁódź  Ibuprofen Max  (lek w dawce 400 
mg zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibupro-
fen Sensilab) i Lizymax (Hasco-Lek).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowa-
dzono 10 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malino-
wym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku 
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzo-
ny wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D), 
Ibum  o  smaku malinowym  (Hasco-Lek),  Nurofen 
dla  dzieci  zawiesina  2%  (o  smaku  pomarańczo-

wym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), od marca 
2009 Kidofen (Aflofarm), od lipca 2010 Nurofen dla 
dzieci Forte zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), od 
czerwca 2011 Ibufen dla dzieci forte o smaku tru-
skawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), od sierp-
nia 2011 Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen 
dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci 
Junior truskawkowy (Reckitt Benckiser; wcześniej-
sza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% truskawkowy), 
od października 2011 Milifen (Pinewood), od lute-
go 2012 Ibum o smaku bananowym (Hasco-Lek), 
od marca 2012 MIG dla dzieci zawiesina  (Berlin-
-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen zawiesina 2% 
(Mylan),  od  września  2012  Ibum  forte  o  smaku 
malinowym (Hasco-Lek), od maja 2013  Ibum for-
te o smaku bananowym (Hasco-Lek), od sierpnia 
2013 MIG dla dzieci forte o smaku truskawkowym, 
zawiesina  (Berlin-Chemie),  od  lipca  2014  Ibufen 
dla dzieci forte o smaku malinowym (Polpharma), 
od sierpnia 2015 Nurofen dla dzieci Forte poma-
rańczowy  i Nurofen dla dzieci Forte  truskawkowy 
(Reckitt  Benckiser),  od  stycznia  2016 Pediprofen 
(Sequoia;  lek zarejestrowany pierwotnie przez fir-
mę  Farmalider  pod  nazwą  Ibuprofen  Liderfarm), 
od kwietnia 2017  Ibum  forte o smaku  truskawko-
wym (Hasco-Lek; preparat zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Ibuprofen Mediceo Forte) oraz od 
grudnia 2017 Babyfen (Dr. Max; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Alkaloid-INT), 
Ibuprom dla dzieci  (US Pharmacia)  i  Ibuprom dla 
dzieci Forte (US Pharmacia).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Busco-
fem (Ipsen), Ibenal, Ibenal Forte i Ibenal Max (Le-
kam), Ibudolor Quick (Stada), Ibufarmalid (Farma-
lider), Ibufen dla dzieci o smaku pomarańczowym 
(Medana Pharma),  Ibum o smaku  truskawkowym 
(Hasco-Lek;  preparat  zarejestrowany  wcześniej 
pod  nazwą  Ibuprofen  Mediceo),  Ibuprofen  Alka-
loid-INT,  Ibuprofen  Dermogen,  Ibuprofen  Ban-
ner,  Ibuprofen Bril  (Bristol),  Ibuprofen Farmalider, 
Ibuprofen  Lysine  InnFarm  (Inn-Farm),  Ibuprofen 
Sensilab (Sensilab Polska), Modafen Junior (Zen-
tiva).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Galprofen i Galpro-
fen Max (Galpharm Healthcare), Ibalgin, Ibalgin Ra-
pid i Ibalgin Rapid Forte (Zentiva), Ibuprofen Fair-
-Med  (Fair-Med Healthcare),  Ibuprofen Galpharm 
tabl.  drażowane  (Galpharm Healthcare;  lek  zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen APC), 
Ibuprofen  Galpharm  Max  (Galpharm  Healthcare; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą  Ibupro-
fen APC Max),  Ibuprofen Generics  (lek był obec-

► strowano 10 marek furazydyny. Na rynek wprowa-
dzono  8  marek:  Furaginum Adamed,  Furaginum 
Teva, od września 2011 uroFuraginum (Adamed), 
od sierpnia 2014 neoFuragina (Teva), od paździer-
nika  2016  DaFurag  Max  (Aflofarm),  od  grudnia 
2016 Furaginum US Pharmacia  (lek wprowadzo-
ny na rynek od kwietnia 2014 pod nazwą UROIn-
tima FuragiActive) i uroFuraginum Max (Adamed), 
od stycznia 2017 Furazek  (Adamed), od sierpnia 
2017  Dafurag  (Aflofarm;  lek  wprowadzony  pod 
pierwotną nazwą Dafurag Junior) i od marca 2018 
Furagina Apteo Med (Synoptis; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą UroFuramed).
Nie  pojawiły  się  jeszcze  w  sprzedaży:  Furamix 
(Adamed)  oraz  Furaginum  Hasco  (Hasco-Lek) 
i Furaginum Hasco Max (Hasco-Lek).

J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Linezolid: infuzyjny Linezolid Accord (Accord He-
althcare)  to  rozszerzenie  względem  wprowadzo-
nych wcześniej tabletek powlekanych. Zarejestro-
wano 15 marek linezolidu. Na rynek wprowadzono 
10 marek: Zyvoxid (Pfizer; lek oryginalny), od maja 
2014 Dilizolen (Glenmark), od sierpnia 2014 Anozi-
lad (Actavis), od lutego 2015 Linezolid Polpharma, 
od  kwietnia  2015 Pneumolid  (Alvogen),  od  grud-
nia 2015 Linezolid Kabi (Fresenius Kabi) i Linezo-
lid Sandoz, od lutego 2016 Linezolid Adamed (lek 
iniekcyjny  zarejestrowany  pierwotnie  pod  nazwą 
Gramposimide),  od  lipca  2016  Linezolid  Accord 
(Accord  Healthcare)  i  od  sierpnia  2016  Linezolid 
Zentiva.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Linezolid Au-
rovitas,  Linezolid Bioton,  Linezolid  Infomed  (Info-
med Fluids), Linezolid Krka, Linezolid Mylan.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe;
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhi-
bitory odwrotnej transkryptazy

Entecavir: Entecavir Zentiva to 14. zarejestrowa-
na marka entekawiru. Do sprzedaży wprowadzono 
8 marek: Baraclude (Bristol-Myers Squibb; lek ory-
ginalny), od października 2017 Entecavir Alvogen 
i Entecavir Glenmark, od listopada 2017 Entecavir 
Teva, od stycznia 2018 Entecavir Sandoz i Enteca-
vir Stada, od lutego 2018 Entecavir Polpharma i od 
kwietnia 2018 Entekavir Adamed.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Entecavir Accord 
(Accord Healthcare), Entecavir Aurovitas, Enteca-
vir Mylan, Entecavir Synoptis, Entecavir Welding.

J05AH – Inhibitory neuraminidazy
Oseltamivir: Tamivil (Biofarm) to 3. zarejestrowa-
na  marka  oseltamiwiru.  Na  rynek  wprowadzono 

lek oryginalny Tamiflu (Roche) i od listopada 2017 
Ebilfumin (Actavis).

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowa-
ne w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; 
J05AR01 – Zydowudyna i lamiwudyna

Zidovudine+lamivudine: Lamivudine + Zidovudi-
ne Accord (Accord Healthcare) to 5. zarejestrowa-
ny  lek  o  tym  składzie. Na  rynek wprowadzono  4 
leki: Combivir (Viiv Healthcare), od maja 2011 La-
zivir (Celon Pharma), od marca 2012 Lamivudine/
Zidovudine Teva i od września 2013 Lamiwudyna/
Zydowudyna Mylan.

m – uKład mięśniowo-szKieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Po-
chodne kwasu propionowego

Dexketoprofen:  iniekcyjny Auxilen (Kalceks)  to 3 
zarejestrowana marka deksketoprofenu. Na rynek 
wprowadzono 2 marki: Dexak i od lipca 2012 De-
xak SL (Menarini) oraz od października 2016 Ke-
tesse i Ketesse SL (Menarini).
Ibuprofen:  Ibum  Easy,  Ibum  Easy  Forte i Ibum 
Easy  Junior  (Hasco-Lek)  w  postaci  jednodawko-
wego  proszku  doustnego  to  rozszerzenie  wzglę-
dem wprowadzonych wcześniej kapsułek, zawiesi-
ny i czopków, zaś zawiesiny Axoprofen i Axoprofen 
Forte (Axxon) to 42. zarejestrowana marka ibupro-
fenu.
Z postaci 1-dawkowych na rynek zostały wprowa-
dzone  24  marki:  Ibum,  Ibum  Forte  (Hasco-Lek), 
Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-
-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm), 
Ibuprofen Polfarmex, Ibuprom i Ibuprom Max (US 
Pharmacia),  Nurofen,  Nurofen  Express,  Nurofen 
Express  Forte  (Reckitt  Benckiser;  lek  zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Nurofen Caps), Nuro-
fen Forte i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Ben-
ckiser) oraz wprowadzone od maja 2006 Ibuprom 
Sprint (US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwot-
nie  pod  nazwą  Ibuprom  Sprint  Caps),  od  lutego 
2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana nazwy 
preparatu  na Opokan Express,  po  czym w  lutym 
2012 zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm), od 
października 2008 Ibalgin Maxi (Sanofi-Aventis) od 
listopada  2009 MIG  (Berlin-Chemie),  od  stycznia 
2010 Nurofen Express Tab 400 mg (Reckitt Ben-
ckiser; preparat został wprowadzony we wrześniu 
2007 pod nazwą Nurofen Migrenol Forte), od maja 
2010  Nurofen  na  ból  pleców  (Reckitt  Benckiser; 
preparat  został  wprowadzony  wcześniej  pod  na-
zwą Nurofen Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen 



Nowe rejestracje i nowości na rynkuNowe rejestracje i nowości na rynku

78 Aptekarz Polski, 141 (119e) maj 2018 79Aptekarz Polski, 141 (119e) maj 2018

Nowe rejestracje UE

Kwiecień 2018
W kwietniu 2018 r. Komisja Europejska w ramach procedury central-

nej wydała 4 decyzje o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów lecz-
niczych przeznaczonych do stosowania u  ludzi. Dotyczą one 2 nowych 
substancji  czynnych  (gemtuzumab ozogamycyny – oznaczony  jako  lek 
sierocy, peramivir) i 3 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie. 
Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji 
czynnej preparatów z uwzględnieniem wskazań  i mechanizmu działania według Charakterystyki 
Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Eu-
ropejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

J – leKi przeciwzaKaźne działające 
ogólnie

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AH – Inhibitory neura-
minidazy

Peramivir: Alpivab (BioCryst) jest wskazany w le-
czeniu  niepowikłanej  grypy  u  dorosłych  i  dzieci 
w wieku od 2 lat.
Peramiwir  jest  inhibitorem  neuraminidazy  wirusa 
grypy – enzymu,  który uwalnia  cząsteczki wirusa 
z błony plazmatycznej zakażonych komórek i  jest 
także  istotny  dla wprowadzenia wirusa  do  nieza-
każonych komórek, co powoduje jego dalsze roz-
przestrzenianie w organizmie.

l – leki Przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – 
Inne leki przeciwnowotworowe; L01XC – 
Przeciwciała monoklonalne

Gemtuzumab ozogamicin: Mylotarg  (Pfizer)  jest 
wskazany do stosowania w skojarzeniu z dauno-
rubicyną (DNR) i cytarabiną (AraC) w leczeniu pa-
cjentów w wieku 15 lat i starszych z wcześniej nie-
leczoną ostrą białaczką szpikową z ekspresją anty-
genu CD-33 (AML, ang. acute myeloid leukaemia) 
de novo,  z wyjątkiem ostrej białaczki promielocy-
towej (APL, ang. acute promyelocytic leukaemia).
Gemtuzumab  ozogamycyny  jest  koniugatem 
przeciwciało-lek  (ADC) składającym się z  ludzko-
-mysiego przeciwciała monoklonalnego skierowa-
nego przeciwko antygenowi CD33 [hP67.6; rekom-
binowanej humanizowanej  immunoglobuliny  IgG4 
kappa wytwarzanej  przez  hodowle  komórek  ssa-

ków w komórkach NS0], które  jest kowalencyjnie 
związane  z  substancją  cytotoksyczną  N-acetylo-
-gamma-kalicheamycyną.  Przeciwciało  wiąże  się 
swoiście z antygenem CD33, zależnym od kwasu 
sialowego białkiem adhezyjnym występującym na 
powierzchni  białaczkowych  blastów  szpikowych 
i niedojrzałych prawidłowych komórek linii mielomo-
nocytowej, a nie na prawidłowych krwiotwórczych 
komórkach macierzystych. Niewielka  cząsteczka, 
N-acetylo-gamma-kalicheamycyna,  jest  półsynte-
tycznym produktem naturalnym o właściwościach 
cytotoksycznych.  N-acetylo-gamma-kalicheamy-
cyna  jest  kowalencyjnie  przyłączona  do  przeciw-
ciała  za  pomocą  łącznika,  kwasu  4-(4-acetylofe-
noksy)butanowego (AcBut). Na podstawie danych 
pochodzących  z  badań  nieklinicznych  ustalono, 
że  za  aktywność  przeciwnowotworową  gemtuzu-
mabu ozogamycyny odpowiedzialne jest wiązanie 
się  koniugatu ADC z  komórkami  nowotworowymi 
wykazującymi  ekspresję  antygenu CD33,  po  któ-
rym następuje internalizacja powstałego w ten spo-
sób kompleksu ADC-CD33 i wewnątrzkomórkowe 
uwalnianie  dimetylohydrazydu  N-acetylo-gamma-
-kalicheamycyny w wyniku rozkładu hydrolityczne-
go  łącznika. Aktywacja dimetylohydrazydu N-ace-
tylo-gamma-kalicheamycyny wywołuje dwuniciowe 
pęknięcia DNA  i w efekcie zatrzymanie cyklu ko-
mórkowego i apoptotyczną śmierć komórki.
Decyzją  Komisji  Europejskiej  z  18  października 
2000  gemtuzumab  ozogamycyny  został  ozna-
czony  jako sierocy produkt  leczniczy w podanym 
wskazaniu i w okresie od 23 kwietnia 2018 ma za-
gwarantowaną 10-letnią wyłączność rynkową.

r – uKład oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-

►
ny  na  rynku  od  stycznia  2015),  Ibuprofen  Lysine 
Perrigo (Wrafton),  Ibuprofen Teva (Teva; preparat 
zarejestrowany pierwotnie jako Ibusir, wprowadzo-
ny na rynek od sierpnia 2009 pod nazwą Bufenik), 
Ifenin  dla  dzieci  (Actavis;  lek  był  obecny  na  ryn-
ku od kwietnia 2016), Modafen Baby (Zentiva; lek 
wprowadzony na rynek od maja 2010 pod pierwot-
ną nazwą Ibalgin Baby), Tesprofen (Galpharm He-
althcare).

n – uKład nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do 
znieczulenia miejscowego; N01BB – Amidy

Ropivacaine:  Ropivacaine  BioQ  to  aktualnie  2. 
zarejestrowana marka ropiwakainy, w nowej daw-
ce 0,5 g/250 ml. Do sprzedaży wprowadzono od 
czerwca  2010  Ropimol  (Molteni;  preparat  zare-
jestrowany  wcześniej  pod  nazwą  Ropivacaine 
Hydrochloride Molteni).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Ropivacaine Hydro-
chloride Hospira,  Ropivacaine  IWA  (IWA Consul-
ting).

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; 
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe

Lacosamide: Lacosamide Stada i Cosim (Gedeon 
Richter Polska) to odpowiednio 8. i 9. zarejestrowa-
na marka lakosamidu. Do sprzedaży został wpro-
wadzony lek oryginalny Vimpat (UCB). Nie pojawiły 
się  jeszcze na rynku: Arkvimma (SVUS Pharma), 
Lackepila (SymPhar), Lacosamide Accord (Accord 
Healthcare),  Lacosamide  Glenmark,  Lacosamide 
Teva, Zilibra (Polpharma).

r – uKład oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach 
nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa; 
R01AA – Sympatykomimetyki, leki proste

Xylometazoline:  Snup  (Stada)  to  12.  zarejestro-
wana marka ksylometazoliny, a Otrivin Katar i Za-
toki  (GlaxoSmithKline)  to  rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej preparatów marki Otri-
vin.  Na  rynek  wprowadzono  9  marek  w  różnych 
postaciach: Otrivin i od maja 2014 Otrivin Menthol 
(GlaxoSmithKline), Xylogel (Polfa Warszawa), Xy-
lometazolin WZF (Polfa Warszawa), Xylometazolin 
VP  (PharmaSwiss), Xylorin  (Omega Pharma), od 
kwietnia  2010  Sudafed  XyloSpray  i  Sudafed  Xy-
loSpray HA (McNeil), od sierpnia 2013 Xylometa-
zolin Vibrocil  (GlaxoSmithKline;  lek wprowadzony 
wcześniej pod nazwą Otrivin), od grudnia 2013 Xy-
lometazolin 123ratio, od września 2014 Disnemar 
Xylo  (Mylan;  lek  zarejestrowany  pierwotnie  pod 

nazwą  Xyladur),  od  października  2015  Sudafed 
XyloSpray dla  dzieci  (McNeil),  od  listopada 2016 
Xylometazolin Teva (lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Xylometazolin 123ratio) i Sudafed Xy-
loSpray HA dla  dzieci  (McNeil)  oraz  od września 
2017 Orinox (Dr. Max Pharma; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Xylometazolin Dr. Max).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhi-
staminowe działające ogólnie

Fexofenadine: Aleric Fexo Pro i Aleric Fexo Acti-
ve  (US  Pharmacia)  to  6.  zarejestrowana  marka 
feksofenadyny. Na  rynek wprowadzono  5 marek: 
Telfast  (Sanofi  Aventis;  lek  oryginalny),  od  maja 
2008 Fexofast (Galena) i Telfexo (Polpharma), od 
listopada 2010 FexoGen (Generics)  i od stycznia 
2012 Allegra (Sanofi Aventis; lek wprowadzony do 
sprzedaży pod nazwą Telfast 120, w kwietniu 2011 
zmiana nazwy na Telfast Allergo, a w sierpniu 2011 
na Allegra).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Ewofex (Ewophar-
ma), Fexofenadine-1A Pharma.
Rupatadine: Rupurix  (Aurovitas)  to 5. zarejestro-
wana marka  rupatadyny. Na  rynek wprowadzono 
od  maja  2011  Rupafin  (Uriach).  Nie  pojawiły  się 
jeszcze w sprzedaży: Alerprof (Teva), Rupatadine 
Bluefish i Rupatadinum Uriach.

s – nArządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01A – Leki 
przeciwzakaźne; S01AE – Fluorochinolony

Ofloxacin: Ofloxacin ELC (ELC Group) w pojemni-
kach  jednodawkowych  to  rozszerzenie względem 
zarejestrowanych  wcześniej  kropli  w  pojemniku 
wielodawkowym.  Zarejestrowano  5  okulistycz-
nych  leków z ofloksacyną. Na  rynek wprowadzo-
no 4 marki: Floxal  (Mann), od października 2013 
Ofloxacin-POS  (Ursapharm),  od  grudnia  2013 
Oflodinex (Polpharma) i od lutego 2015 Ofloxamed 
(Sun-Farm).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Floximox (Teva).

2018-05-30

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania 
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classifica-
tion and DDD assignment 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze 
zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Ob-
rotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produk-
tów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; 
pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy pro-
duktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

http://www.ema.europa.eu
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►

C10AX Ezetimibe coltowan Gedeon Richter 
Polska

PL 04.2016

C10AX Ezetimibe ezehron Adamed PL 09.2017

C10AX Ezetimibe ezen Zentiva PL 12.2013

C10AX Ezetimibe ezetimibe Apotex Apotex PL 02.2017

C10AX Ezetimibe ezoleta Krka PL 02.2017

C10AX Ezetimibe lipegis Egis PL 07.2012

C10AX Ezetimibe symezet Symphar PL 09.2017 
Ezetimibe 
SymPhar, zm. 
01.2018 Symezet

J01DE Cefepime cefepim miP Pharma MIP Pharma PL 10.2015

J01MA Moxifloxacin moxinea Solinea PL 06.2017

J05AF Entecavir entekavir Adamed Adamed PL 11.2017

L01XE Ribociclib kisqali Novartis 
Europharm

UE 08.2017

M01AC Meloxicam remolexam Vital Pharma PL 10.2017

N03AF Oxcarbazepine oxcarbazepin 
neuroPharma

neuraxpharm PL 11.2016

N03AX Pregabalin Pregabalin mylan 
Pharma

Generics UE 06.2015

N05CX Leonuri herba + Lupuli 
flos + Melissae folium + 
Valerianae radix

optimum tabletki 
uspokajające 
labofarm powlekane

Labofarm PL 03.2012 
Tabletki 
uspokajające 
Labofarm 
powlekane, 
zm. 02.2017 
Optimum tabletki 
uspokajające 
Labofarm 
powlekane

N06BX Vinpocetine Vinpoven
Vinpoven Forte

Polfarmex PL 02.2018

R05CB Bromhexine Flegtac kaszel Tactica 
Pharmaceuticals

PL 12.2017

►
robach dróg oddechowych; R03A – Leki ad-
renergiczne, preparaty wziewne; R03AL – 
Leki adrenergiczne w połączeniu z  lekami 
przeciwcholinergicznymi, włączając potrójne 
połączenia z kortykosteroidami; R03AL09 – 
Formoterol, bromek glikopyronium i beklo-
metazon

Formoterol + glycopyrronium bromide + beclo-
metasone:  Riarify  (Chiesi)  i  Trydonis  (Chiesi)  to 
odpowiednio  2.  i  3.  zarejestrowana marka  leków 
o  podanym  składzie.  Wcześniej  zarejestrowano 
Trimbow (Chiesi).
Leki  są  wskazane  w  leczeniu  podtrzymującym 

u pacjentów dorosłych z umiarkowaną  lub ciężką 
przewlekłą  obturacyjną  chorobą  płuc  (POChP), 
u  których  nie  uzyskuje  się  odpowiedniego  efektu 
leczenia podczas jednoczesnego stosowania kor-
tykosteroidu wziewnego i długo działającego ago-
nisty receptorów beta-2.

2018-05-08

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human use”; “Com-
munity list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

nowości na rynKu 

– Kwiecień 2018

Klasa ATC/
WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa (marka) Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 

1. rejestracji/zmiany

A01AB Doxycycline ligosan Heraeus Kulzer PL 08.2014

A10AB Insulin aspart Fiasp Novo Nordisk UE 01.2017

A10BD20 Metformin + empagliflozin synjardy Boehringer 
Ingelheim

UE 05.2015

C01EB Ivabradine ivabradine genoptim Synoptis PL 04.2017

C05CA Diosmin diosmina colfarm 
max

Colfarm PL 09.2017

C09DB01 Valsartan + amlodipine dipperam Sandoz PL 09.2017

W  kwietniu  2018  r.  na  rynek  farmaceutyczny  w  Polsce  zostały  wprowadzone  23  nowe  marki 
produktów leczniczych:
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J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciw-
wirusowe; J05AF – Nukleozydowe i nukleo-
tydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

l – leki Przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory ki-
nazy białkowej

m – uKład mięśniowo-szKieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 
M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01AC - Oksykamy

n – uKład nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki prze-
ciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – 
Anilidy; N02BE51 – Paracetamol w połącze-
niach z wyłączeniem leków psychotropowych

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe;
N03AF – Pochodne karboksamidu
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe

N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasen-
ne i uspokajające; N05CX – Leki nasenne 

i uspokajające w połączeniach, z wyłącze-
niem barbituranów

N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psychosty-
mulujące, stosowane w zespole nadpobud-
liwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD) i nootropowe; N06BX – Inne leki 
psychostymulujące i nootropowe

r – uKład oddechowy

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłącze-
niem preparatów złożonych zawierających 
środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mu-
kolityczne

2018-05-22

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 
(“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2018”, Oslo 2017; 
“ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami i uzupełnieniami 
mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych 
i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne 
wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje 
porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów 
leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for 
human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
Ponadto w kwietniu 2018 r. wprowadzono do 

sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 A03AA, trimebutine, ircolon Forte (Polfarmex), 

PL 12.2017;
•	 A11DA,  benfotiamine,  benfogamma Forte 

(Wörwag),  PL  04.2017  MonoBenfoWit,  zm. 
09.2017 Benfogamma Forte;

•	 N02BE51,  paracetamol+caffeine+codeine, 
solpadeine max (Omega Pharma), PL 04.2017.

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AB – 
Preparaty przeciwzakaźne i antyseptyczne 
do stosowania miejscowego w jamie ustnej

A03 – Leki stosowane w czynnościowych zabu-
rzeniach żołądkowo-jelitowych; A03A – Leki 
stosowane w czynnościowych zaburzeniach 
żołądkowo-jelitowych; A03AA – Syntetycz-
ne leki przeciwcholinergiczne, estry z grupą 
aminową trzeciorzędową

A10 – Leki stosowane w cukrzycy;
A10A – Insuliny i analogi insuliny; A10AB 
– Insuliny i analogi insuliny do wstrzyknięć, 
o krótkim czasie działania
A10B – Leki obniżające poziom glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; A10BD – Prepa-
raty złożone doustnych leków obniżających 
poziom glukozy we krwi; A10BD20 – Metfor-
mina i empagliflozyna

A11 – Witaminy; A11D – Witamina B1 bez dodatku 
innych substancji oraz jej połączenia z wita-
minami B6 i B12; A11DA – Witamina B1, bez 
dodatków

c – uKład sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E 
– Inne preparaty stosowane w chorobach 
serca; C01EB – Inne preparaty stosowane 
w chorobach serca

C05 – Środki ochraniające naczynia; C05C – Pre-
paraty wpływające stabilizująco na naczynia 
włosowate; C05CA – Bioflawonoidy

C09 – Leki działające na układ renina-angioten-
syna; C09D – Antagoniści angiotensyny II 
w połączeniach; C09DB - Antagoniści angio-
tensyny II w połączeniach z blokerami kanału 
wapniowego; C09DB01 – Walsartan i amlo-
dypina

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10A 
- Środki wpływające na stężenie lipidów, leki 
proste; C10AX – Inne środki wpływające na 
stężenie lipidów

j – leKi przeciwzaKaźne działające 
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciw-
bakteryjne; J01DE – Cefalosporyny czwartej 
generacji
J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA 
– Fluorochinolony
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