


Spotkanie Wigilijne

10 grudnia, po zakoñczeniu ostatniego w 2008

roku posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej od-

by³o siê spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli

cz³onkowie Rady oraz go�cie zaproszeni przez

dr Grzegorza Kucharewicza, Prezesa NRA.

Tematem przewodnim wigilijnego wieczoru

by³y s³owa z ewangelii wg �wiêtego £ukasza o na-

rodzeniu Chrystusa. Ewangeliê czyta³a mgr Joanna

Pi¹tkowska, wiceprezes NRA. S³owo pasterskie

do zgromadzonych wyg³osi³ ksi¹dz Grzegorz

Boraczewski.

Prezes NRA bêd¹cy gospodarzem spotkania

rozdziela³ op³atki. Nastêpnie symbolicznie z op³at-

kiem w d³oni przekaza³ ¿yczenia osobom zgroma-

dzonym wokó³ �wi¹tecznej choinki ³¹cz¹c siê w wy-

powiedzianych s³owach duchowo ze wszystkimi

cz³onkami samorz¹du aptekarskiego.

Po wzajemnych ¿yczeniach zgromadzeni

uczestniczyli we wspólnej wigilijnej wieczerzy.
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WSTÊPNIAK

O SILE APTEKI STANOWI APTEKARZ

W zale¿no�ci od tego kto dokonuje podsumowania koñcz¹-
cego siê 2008 roku s³yszy siê, ¿e by³ to rok dobry, taki sobie lub z³y.

Zapewne wielu aptekarzy w³a�cicieli aptek rodzinnych z go-
rycz¹ konstatuje, ¿e pomimo piêtrz¹cych siê trudno�ci zwi¹zanych
z prowadzeniem apteki, aptekarze przetrwali napór konkuruj¹-
cych aptek sieciowych lub prowadzonych przez niefarmaceutów,
przejawiaj¹cy siê agresywnymi i nasilonymi ponad miarê przyzwo-
ito�ci dzia³aniami marketingowymi, pasuj¹cymi bardziej do epoki
wilczego kapitalizmu ni¿ do obrazu nowoczesnego aptekarstwa.

Pacjenci coraz bardziej rozumiej¹, ¿e w dwudziestym pierw-
szym wieku o sile apteki stanowi jej aptekarz, doradca w spra-
wach farmakoterapii. Z tego punktu widzenia, na rok 2009 mo¿na
spogl¹daæ z optymizmem. Oczywi�cie aptekarz musi byæ przygo-
towany do spe³niania najistotniejszej, w obecnej dobie, roli - roli
opiekuna pacjenta w sprawach farmacji. Na ka¿dym aptekarzu
ci¹¿y obowi¹zek, nie tylko formalny, kszta³cenia ustawicznego,
które pozwola zdobyæ wiedzê o najnowszych osi¹gniêciach nauki
farmacji w zakresie leczenia schorzeñ.

Je�li wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w nied³ugim cza-
sie Sejm bêdzie debatowa³ nad zmian¹ prawa farmaceutycznego.
Zmiany s¹ konieczne. Nale¿y ich ¿yczyæ przede wszystkim pacjen-
tom, którym prawo powinno zagwarantowaæ mo¿liwo�æ równej
dostêpno�ci do leków, bez wzglêdu na to, do jakiej apteki udadz¹
siê z recept¹.

Redakcja Aptekarza Polskiego dziêkuje czytelnikom za to,
¿e w mijaj¹cym roku zagl¹dali na nasze ³amy. Czujemy siê w obo-
wi¹zku nie zawie�æ oczekiwañ. Nasze noworoczne postanowienie
brzmi - bêdziemy straæ siê redagowaæ nasze pismo coraz lepiej
i ciekawiej od konkurencji.

W ostatnim w 2008 roku numerze Aptekarza Polskiego czy-
telnicy znajd¹ nowo�æ, któr¹ mo¿na traktowaæ jako swoisty pre-
zent od redakcji na 2009 rok. Otó¿, zdecydowali�my siê na publi-
kacjê cyklu artyku³ów dotycz¹cych w³a�ciwo�ci zió³ i ro�lin leczni-
czych. W ofercie aptek jest coraz wiêcej preparatów zio³owych.
Bez wzglêdu na ich status, s¹ produktami leczniczymi lub suple-
mentami diety, pacjenci coraz czê�ciej zaopatruj¹ siê w produkty
pochodzenia naturalnego. Publikacjê artyku³ów z zakresu fitote-
rapii zaproponowa³ redaktor Tomasz Baj, znawca tej problematy-
ki. Cykl tych publikacji nazwali�my HERBARIUM. Zapraszamy
do lektury pierwszego odcinka, który po�wiêcamy popularnej
w Polsce ro�linie - hyzopowi lekarskiemu.

Redakcja Aptekarza Polskiego
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dowe, wreszcie temat dociera do
Trybuna³u Europejskiego, jest stano-
wisko rzecznika w tej sprawie, cze-
kamy na wyrok. Byæ mo¿e ten fakt
otworzy oczy polskich decydentów
na to, co jest istotne spo³ecznie,
oczekiwane i spe³niane w ramach re-
alizacji postanowieñ dyrektyw UE w
zapisach prawa krajowego.

Tezy naszego samorz¹du do
nowelizowanego Prawa Farmaceu-
tycznego s¹, co do zasady niezmien-
ne od wielu kadencji naszego samo-
rz¹du. Zapewniam, ¿e bêdziemy
konsekwentnie d¹¿yæ do ich wdro-
¿enia Tym zapewnieniem zakoñczê
jeden z pierwszych moich artyku³ów
po�wiêconych komentowaniu bie¿¹-
cej sytuacji w polskim aptekarstwie,
a Pañstwa zachêcam do lektury do-
kumentów �ród³owych dostêpnych
w Waszych Izbach b¹d� w dostêp-
nych elektronicznie dokumentach
NRA.

dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes

Naczelnej Rady Aptekarskiej

Apteka dla Aptekarza

ZDANIEM  PREZESA
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Analizuj¹c ubieg³e lata dzia³alno�ci
samorz¹du aptekarskiego, zwróci³o
moj¹ uwagê d¹¿enie do udowadnia-
nia wszem i wobec rzeczy oczywi-
stych, bo jak siê wydaje, w rozumie-
niu decydentów to, co dla aptekarzy
jest oczywiste, dla nich wymaga wy-
si³ku, ¿eby zrozumieæ, zaakceptowaæ
i wdro¿yæ w procesie legislacyjnym.
Przyk³adem tego typu walki jest,
bezskuteczna jak dot¹d teza -�apte-
ka dla aptekarza�. Kolejne rz¹dy,
politycznie b¹d� poprzez swoj¹ ad-
ministracjê, udowadnia³y nie tyle ab-
surdalno�æ tej tezy, ile niebezpieczeñ-
stwa dla demokracji i liberalizacji
gospodarczej zwi¹zanej z wolnym
rynkiem, jako ewidentnym przeja-
wem odradzaj¹cego siê kapitalizmu.
Tymczasem up³ywa³y lata jednostron-
nego udowadniania, ¿e zawód apte-
karza jest zawodem zaufania publicz-
nego, ¿e nazwa aptekarz to pocho-
dz¹ca z XII wieku nominata cecho-
wa.

Po wst¹pieniu Polski do Unii
wszelkie d¹¿enia aptekarzy do uzna-
nia zasady, ¿e aptekê mo¿e prowa-
dziæ i posiadaæ wy³¹cznie aptekarz
kontrowane by³y niezgodno�ci¹ pol-
skiego prawa z prawem unijnym.
I powstawa³y apteki w nieskoñczo-

no�æ. Celem, samym w sobie sta³o
siê otwieranie i sprzeda¿ aptek. Znaj¹
Pañstwo przebieg tego procesu, jego
dynamizm, konsekwencje dla jako-
�ci zawodu, dla polskiej gospodar-
ki, dla polskiego pacjenta. ¯adne
przyk³ady europejskie pañstw two-
rz¹cych �star¹ Uniê� nie by³y wystar-
czaj¹ce dla polskich legislatorów
i parlamentarzystów. W kolejnych
latach tworzono kulawe prawo far-
maceutyczne, maj¹ce rzekomo no-
welizowaæ polski rynek farmaceu-
tyczny, stabilizowaæ system ochrony
zdrowia  w Polsce. Jak ka¿da Terra
Nova ten obszar polskiej gospodar-
ki sta³ siê przedmiotem zabiegów
o strefy wp³ywów na wszystkich
szczeblach obrotu lekiem. Tylko pol-
ski pacjent traci³ podmiotowo�æ sta-
j¹c siê przedmiotem pseudo konku-
rencyjnej walki o utrzymanie siê na
rynku. Rz¹dz¹cym nie uda³o siê do
dzisiaj skutecznie powstrzymaæ wy-
niszczaj¹cych wojen cenowych, tu-
rystyki lekowej pacjentów, rozsza-
la³ej, zapo¿yczonej rodem ze skle-
pów wielkopowierzchniowych rekla-
my, systemów dop³at do re-
cept i innych przejawów
agresywnego marketingu.
Pole do�wiadczeñ, jakim
sta³a siê Polska w ostatniej
dekadzie przynios³o Europie
do�æ nie�mia³e próby prze-
niesienia taktyki i sposobów
zdobywania rynku do w³a-
snego, bardzo szczelnego
prawa, szczegó³owo regulu-
j¹cego jako prawo krajowe
procedury i strukturê w³a-
sno�ci aptek w krajach sta-
rej Unii. I posypa³y siê za-
pytania prawne, procesy s¹-
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Opinia Rzecznika General-
nego ETS w sprawie zgodno�ci z
prawem unijnym ograniczeñ w³a-
sno�ciowych obowi¹zuj¹cych w
Niemczech i we W³oszech zezwa-
laj¹cych jedynie farmaceutom na
posiadanie apteki w tych krajach.

16 grudnia 2008r. Rzecznik Ge-
neralny Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwo�ci Yves Bot przedsta-
wi³ swoj¹ opiniê w przedmiocie
dwóch spraw dotycz¹cych w³asno-
�ci aptek w Niemczech (sprawa
C-531/06) oraz we W³oszech (po-
³¹czone sprawy C-171/07 oraz
C-172/07). Yves Bot stwierdzi³, ¿e
niemieckie i w³oskie regulacje ze-
zwalaj¹ce jedynie farmaceutom
na posiadanie apteki s¹ uzasad-
nione i nie s¹ sprzeczne z prawem
unijnym. Poni¿szy raport przedsta-
wia w skrócie przedmiot wy¿ej wy-
mienionych spraw oraz najwa¿niej-
sze elementy opinii Rzecznika Gene-
ralnego.

Opinia Rzecznika Generalne-
go dotyczy³a dwóch postêpowañ:

a) Komisja Europejska / W³ochy
- sprawa C-531/06
Sprawa ta jest czê�ci¹ procedury

naruszenia zainicjowanej przez Komi-
sjê Europejsk¹ w roku 2005 przeciw-
ko ograniczeniom w³asno�ciowym
obowi¹zuj¹cym we W³oszech - ap-
tekê mog¹ posiadaæ jedynie farma-
ceuci. W czerwcu 2006r. Komisja
Europejska skierowa³a sprawê do
rozpatrzenia przez Europejski Trybu-
na³ Sprawiedliwo�ci (ETS).

b) Izba Aptekarska Kraju Zwi¹z-
kowego Saary / Inne podmio-
ty - po³¹czone sprawy C-171/07
i C-172/07

U pod³o¿a tych spraw le¿y ze-
zwolenie wydane przez w³a�ciwe mi-
nisterstwo Kraju Zwi¹zkowego Sa-
ary holenderskiej spó³ce DocMorris
na prowadzenie apteki w Sa-
arbrücken, w charakterze oddzia³u
swojej apteki w Holandii. Decyzja
ta zosta³a zaskar¿ona do S¹du Ad-
ministracyjnego Kraju Zwi¹zkowe-
go Saary m.in. przez izbê aptekarsk¹
tego regionu. W marcu 2007r. wy-
¿ej wymieniony s¹d skierowa³ zapy-
tanie do ETS dotycz¹ce niemieckich
ograniczeñ w³asno�ciowych zezwa-
laj¹cych na posiadanie apteki jedy-
nie farmaceutom.

Opinia Rzecznika Generalnego

Opinia Rzecznika Generalne-
go wydana zosta³a w oparciu o Art.
43 oraz Art. 152 Traktatu Ustana-
wiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹
(TE). Wprawdzie Yves Bot uzna³, ¿e
przepisy dotycz¹ce rynku wewnêtrz-
nego obowi¹zuj¹ równie¿ w zakre-
sie ochrony zdrowia, to jednak wy-
razi³ zdanie, ¿e obowi¹zuj¹ce ogra-
niczenia w tym zakresie nie s¹ nie-
zgodne z prawem unijnym, je�li s¹
konieczne i adekwatne do uzyskiwa-
nych korzy�ci.

Traktat Ustanawiaj¹cy
Wspólnotê  Europejsk¹

Artyku³ 43
Ograniczenia swobody przedsiê-

biorcz�ci obywateli jednego Pañ-
stwa Cz³onkowskiego na teryto-
rium innego Pañstwa Cz³onkow-
skiego s¹ zakazane w  ramach po-
ni¿szych postanowieñ. Zakaz ten
obejmuje równie¿ ograniczenia
w tworzeniu agencji, oddzia³ów  lub
filii przez obywateli danego Pañ-
stwa Cz³onkowskiego, ustanowio-
nych na terytorium innego Pañstwa
Cz³onkowskiego.

Z zastrze¿eniem postanowieñ
rozdzia³u dotycz¹cego kapita³u,
swoboda przedsiêbiorczo�ci obej-
muje podejmowanie i wykonywa-
nie dzia³alno�ci prowadzonej na
w³asny rachunek, jak równie¿ za-
k³adanie i zarz¹dzanie przedsiêbior-
stwami, a zw³aszcza spó³kami w ro-
zumieniu artyku³u 48, akapit dru-
gi, na warunkach okre�lonych przez
ustawodawstwo Pañstwa przyjmu-
j¹cego dla w³asnych obywateli.

Artyku³ 152
1. Przy okre�laniu i urzeczywist-

nianiu wszystkich polityk i dzia-
³añ Wspólnoty zapewnia siê
wysoki poziom ochrony zdrowia
ludzkiego.

Dzia³anie Wspólnoty, które
uzupe³nia polityki krajowe, na-
kierowane jest na poprawê
zdrowia publicznego, zapobie-
ganie chorobom i dolegliwo-
�ciom ludzkim oraz usuwanie
�róde³ zagro¿eñ dla zdrowia
ludzkiego. Dzia³anie to obejmu-
je zwalczanie epidemii, poprzez
wspieranie badañ nad ich przy-
czynami, sposobami ich roz-
przestrzeniania siê oraz zapo-

Pañstwo mo¿e zakazaæ prowadzenia
aptek innym osobom ni¿ farmaceuci
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biegania im, jak równie¿ infor-
macji i edukacji zdrowotnej.

Wspólnota uzupe³nia dzia³a-
nie Pañstw Cz³onkowskich
w celu zmniejszenia szkodli-
wych dla zdrowia skutków nar-
komanii, w³¹cznie z informacj¹
i profilaktyk¹.

2. Wspólnota zachêca do wspó³-
pracy miêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi w dziedzinach
okre�lonych w niniejszym arty-
kule oraz, je�li to konieczne,
wspiera ich dzia³ania. Pañstwa
Cz³onkowskie, w powi¹zaniu
z Komisj¹, koordynuj¹ miêdzy
sob¹ w³asne polityki i progra-
my w dziedzinach okre�lonych
w ustêpie 1. Komisja mo¿e pod-
j¹æ, w �cis³ym kontakcie z Pañ-
stwami Cz³onkowskimi, ka¿d¹
u¿yteczn¹ inicjatywê w celu
wsparcia tej koordynacji.

3. Wspólnota i Pañstwa Cz³on-
kowskie sprzyjaj¹ wspó³pracy
z pañstwami trzecimi i kompe-
tentnymi organizacjami miê-
dzynarodowymi w dziedzinie
zdrowia publicznego.

4. Rada, stanowi¹c zgodnie z pro-
cedur¹ okre�lon¹ w artykule
251 i po konsultacji z Komite-
tem Ekonomiczno-Spo³ecznym
oraz Komitetem Regionów,
przyczynia siê do osi¹gniêcia
celów okre�lonych w niniejszym
artykule, przyjmuj¹c:

a) �rodki ustanawiaj¹ce
wysokie standardy jako�ci
i bezpieczeñstwa organów
i substancji pochodzenia
ludzkiego, krwi i pochodnych
krwi; �rodki te nie stanowi¹
przeszkody dla Pañstwa

Cz³onkowskiego w utrzy-
maniu lub ustanawianiu bar-
dziej rygorystycznych �rod-
ków ochronnych;

b) na zasadzie odstêp-
stwa od artyku³u 37, �rodki
w dziedzinach weterynaryj-
nej i fitosanitarnej, maj¹ce
bezpo�rednio na celu ochro-
nê zdrowia publicznego;

c) �rodki zachêcaj¹ce,
zmierzaj¹ce do ochrony i po-
prawy zdrowia ludzkiego, z
wy³¹czeniem jakiejkolwiek
harmonizacji przepisów
ustawowych i wykonaw-
czych Pañstw Cz³onkow-
skich.

Rada, stanowi¹c wiêk-
szo�ci¹ kwalifikowan¹ na
wniosek Komisji, mo¿e rów-
nie¿ przyj¹æ zalecenia s³u¿¹-
ce osi¹gniêciu celów okre-
�lonych w tym artykule.

5. Dzia³anie Wspólnoty w dziedzi-
nie zdrowia publicznego w pe³ni
szanuje odpowiedzialno�æ
Pañstw Cz³onkowskich za orga-
nizacjê i �wiadczenie us³ug zdro-
wotnych i opieki medycznej.

W szczególno�ci �rodki okre-
�lone w ustêpie 4 lit. a) nie na-
ruszaj¹ przepisów krajowych
dotycz¹cych pozyskiwania or-
ganów i krwi lub ich wykorzy-
stywania do celów medycznych.

Art. 152 daje krajom cz³on-
kowskim UE du¿¹ swobodê w za-
kresie organizacji systemu ochrony
zdrowia. Yves Bot stwierdzi³, ¿e ar-
tyku³ ten zezwala krajom cz³onkow-
skim na suwerenne decyzje w spra-
wie poziomu bezpieczeñstwa syste-
mu ochrony zdrowia oraz metod sto-
sowanych do jego osi¹gniêcia. W
tym zakresie Yves Bot wyrazi³ rów-
nie¿ opiniê, ¿e kraje cz³onkowskie
UE mog¹ wprowadzaæ tak¿e inne
ograniczenia w otwieraniu nowych
aptek, takie, jak minimalna odleg³o�æ
miêdzy aptekami czy liczba pacjen-

tów przypadaj¹cych na statystyczn¹
aptekê - w celu zapewnienia w³a�ci-
wego poziomu ochrony zdrowia.

Uzasadnienie opinii
Rzecznik Generalny stwierdzi³,

¿e ograniczenia w³asno�ciowe obo-
wi¹zuj¹ce w Niemczech i we W³o-
szech ograniczaj¹ wprawdzie swo-
bodê przedsiêbiorczo�ci i s¹ sprzecz-
ne z Art. 43 TE, jednak ograniczenia
te s¹ konieczne i adekwatne do osi¹-
gniêcia odpowiedniego poziomu
ochrony zdrowia.

W swoim uzasadnieniu przed-
stawi³ nastêpuj¹ce argumenty:
- posiadanie aptek przez niefar-

maceutów stwarza ryzyko kon-
fliktu interesów, który bêdzie
negatywnie wp³ywa³ na poziom
us³ug farmaceutycznych,

W swojej opinii Yves Bot po-
wo³a³ siê te¿ na nieskuteczne me-
chanizmy kontroli w z³o¿onych i
skomplikowanych systemach,
podaj¹c jako przyk³ad obecny
kryzys finansowy

- obecno�æ tylko zatrudnionego
farmaceuty nie zagwarantuje
neutralno�ci i jako�ci na takim
samym poziomie, jak w syste-
mach, w których w³a�cicielem
apteki jest farmaceuta,

W³a�ciciel niefarmaceuta mo¿e
wp³ywaæ na pracê zatrudnionych
farmaceutów, przedk³adaj¹c
osi¹gniêcie maksymalnego zysku
nad w³a�ciwy poziom �wiadczo-
nych us³ug - mo¿e np. ograniczaæ
niezale¿no�æ ich opinii oraz asor-
tyment leków w aptece

- w³oskie i niemieckie przepisy
czyni¹ farmaceutê-w³a�ciciela
osobi�cie odpowiedzialnym za
jako�æ us³ug i przestrzeganie
etyki zawodowej,
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Przepisy te maj¹ zapewniaæ,
¿e na decyzje farmaceutów nie
bêd¹ wp³ywaæ kwestie bizneso-
we wielkich koncernów

- w³a�ciciel-farmaceuta w wiêk-
szym stopniu zapewnia prze-
strzeganie standardów profe-
sjonalnych w aptece, poniewa¿
konsekwencje ich ³amania
maj¹ dla niego bardzo powa¿-
ne skutki ekonomiczne,

Np. utrata prawa wykonywa-
nia zawodu jest bardzo dotkliwa
dla w³a�ciciela-farmaceuty

- fakt, ¿e niefarmaceuta mo¿e
dziedziczyæ aptekê na czas
przej�ciowy, nie ma znaczenia,

Przepisy takie s¹ konieczne
dla ochrony interesów rodziny far-
maceuty

- przypadek greckich zak³adów
optycznych nie ma zastosowa-
nia do aptek,

Leki mog¹ stwarzaæ znacznie
wiêksze zagro¿enie, ni¿ produkty
optyczne

Opinia Rzecznika Generalne-
go jest wyj¹tkowo spójna i logiczna.
Tok rozumowania jest analogiczny
do przypadku zaopatrywania nie-
mieckich szpitali w leki przez apteki
zewnêtrzne. Je�li ETS wyda wyrok
zgodny z t¹ opini¹, liberalizacja ryn-
ków aptecznych w krajach cz³on-
kowskich UE bêdzie zale¿a³a jedy-
nie od suwerennych decyzji poszcze-
gólnych krajów.

Dalszy tryb postêpowania
Sêdzia Sprawozdawca przed-

stawi Trybuna³owi w sk³adzie Wiel-
kiej Izby (trzynastu sêdziów) propo-
zycjê wyroku. Wielka Izba podejmie
nastêpnie decyzjê (wiêkszo�ci¹ g³o-

sów, ewentualne zdania odrêbne nie
s¹ odnotowywane). Wyrok zostanie
wydany najprawdopodobniej na
wiosnê 2009r.

Nie ma w tej chwili mo¿liwo-
�ci przewidzenia tre�ci wyroku. Mo¿-
na jedynie opieraæ siê na danych sta-
tystycznych z wcze�niejszych wyro-
ków. W oko³o 80% przypadków
wyrok ETS jest zgodny z opini¹
Rzecznika Generalnego.

Yves Bot  - Francuz, jako
Rzecznik Generalny przedstawia³
swoj¹ opiniê ETS w 45 sprawach
(34 sprawy zakoñczone wyrokiem,
11 spraw w trakcie rozpatrywania).

ETS wyda³ wyrok przeciwny
do opinii Yves�a Bot�a w 3 spra-
wach, wyrok by³ w znacznym stop-
niu zgodny z jego opini¹ w 3 spra-
wach, a w jednej sprawie tylko czê-
�ciowo wyrok by³ zgodny z opini¹
Rzecznika Generalnego.

Oznacza to, ¿e wyrok ETS by³
zgodny z opini¹ Yves�a Bot�a w 88%
rozpatrywanych przypadków.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
ETS zanegowa³ ju¿ raz opiniê
Yves�a Bot�a w sprawie dotycz¹cej
rynku wewnêtrznego. Oczekiwany
wyrok jest wiêc jeszcze spraw¹
otwart¹.

Podsumowanie
Przedstawiona opinia Rzecz-

nika Generalnego jest bardzo ko-
rzystna dla wszystkich krajów cz³on-
kowskich UE, w których obowi¹zuj¹
ograniczenia w otwieraniu nowych
aptek. Teoretyczne prawdopodo-
bieñstwo, ¿e ograniczenia te zostan¹
utrzymane w wyroku ETS jest bar-
dzo du¿e i wynosi prawie 90%.

Utrzymanie ograniczeñ w³a-
sno�ciowych w otwieranu nowych
aptek, a nastêpnie ograniczeñ demo-
graficznych i geograficznych (uwa¿a-
nych za ³atwiejsze do obrony) bêdzie

mia³o ogromne znaczenie dla przy-
sz³o�ci aptekarstwa europejskiego,
poniewa¿ s¹ to kryteria ³atwe do
sprawdzenia i skutecznie uniemo¿li-
wi¹ tworzenie sieci aptecznych
w wiêkszo�ci krajów UE.

Korzystny dla aptekarzy wy-
rok ETS bêdzie te¿ w dwojaki spo-
sób wp³ywa³ na pracê naszego sa-
morz¹du:

a) wyrok oraz jego uzasadnie-
nie bêdzie stanowi³ istotne wsparcie
dla naszych argumentów uzasadnia-
j¹cych konieczno�æ wprowadzenia
w Polsce skutecznych mechanizmów
ograniczaj¹cych otwieranie nowych
aptek oraz tworzenie sieci aptecz-
nych. Bêdzie dowodem na to, ¿e
postulaty naszego samorz¹du nie s¹
demagogi¹ tylko standardem obo-
wi¹zuj¹cym w wiêkszo�ci krajów
UE.

b) Niestety, du¿e spó³ki, takie,
jak np. Celesio, Phoenix czy Do-
cMorris, które nie bêd¹ mog³y two-
rzyæ sieci aptecznych w zdecydowa-
nej wiêkszo�ci krajów �starej unii�,
mog¹ ze znacznie wiêksz¹ energi¹
staraæ siê tworzyæ sieci apteczne
w tych krajach, w których jest to
mo¿liwe - czyli np. w Polsce

Opinia Rzecznika Generalne-
go wnosi bardzo du¿o optymizmu.
Jeszcze rok temu szanse na wyrok
korzystny dla niemieckich i w³oskich
aptekarzy oceniano na oko³o 20%.
Po wyroku ETS z 11 wrze�nia b.r.
w sprawie zaopatrywania szpitali
w Niemczech przez apteki zewnêtrz-
ne szanse te wzros³y do 50%, a po
przedstawieniu opinii przez Yves�a
Bot�a szanse wzros³y do prawie
90%.

mgr farm. Piotr Bohater
Koordynator Departamentu
Spraw Zagranicznych NRA
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APTEKARSTWO W EUROPIE

W roku 2001 wprowadzono
w Norwegii bardzo powa¿ne zmia-
ny liberalizuj¹ce system dystrybucji
leków:
* zlikwidowano kryteria w³asno�cio-

we, zezwalaj¹ce na posiadanie
aptek wy³¹cznie przez farmaceu-
tów lub spó³ki farmaceutów (oso-
by fizyczne);

* zlikwidowano kryteria geograficz-
ne i demograficzne wykorzysty-
wane do racjonalnego planowa-
nia rozmieszczenia nowych aptek;

* zezwolono na posiadanie sieci ap-
tek przez hurtownie farmaceu-
tyczne;

Wy¿ej wymienione zmiany legisla-
cyjne zezwoli³y na posiadanie aptek
w Norwegii przez dowolne osoby fi-
zyczne lub spó³ki. Jedynie producenci
leków nie mog¹ posiadaæ w³asnych
aptek (chocia¿ okaza³o siê, ¿e roz-
wi¹zania legislacyjne w tym zakresie
nie s¹ wystarczaj¹co szczelne).

Wprowadzenie tych zmian mia³o
zapewniæ:
-  lepszy dostêp pacjentów do ap-

tek;
 - zwiêkszenie konkurencyjno�ci ap-

tek, co w konsekwencji mia³o
prowadziæ do zwiêkszenia pozio-
mu fachowej obs³ugi pacjentów
i obni¿enia cen leków, zmniejsze-
nia kosztów funkcjonowania ap-
tek, zwiêkszenia jako�ci dystry-
bucji leków, zwiêkszenia liczby
aptek na terenach wiejskich;

Jednak do�wiadczenia ostatnich lat
pokazuj¹ wyra�nie, ¿e wymienione
wy¿ej cele nie zosta³y osi¹gniête, a
pojawi³y siê liczne negatywne skutki
liberalizacji rynku aptecznego, których
nie wziêto wcze�niej pod uwagê:
* liczba aptek w Norwegii zwiêkszy³a

siê wprawdzie od roku 2001
z 400 do 622, ale zdecydowana
wiêkszo�æ nowych aptek po-
wsta³a w miastach, a nie jak ocze-
kiwano na terenach wiejskich;

* praktycznie wszystkie apteki prze-
jête zosta³y przez trzy miêdzyna-
rodowe sieci, bezpo�rednio po-
wi¹zane z hurtowniami farmaceu-
tycznymi - Celesio AG, Phoenix
group, Alliance Unichem PLC;

* niezale¿nych aptek zosta³o jedynie
22 (czyli 3,5% ca³kowitej liczby
aptek);

Ryc. Norwegia - dominuj¹cy udzia³ trzech sieci aptecznych w systemie dystrybucji leków

Ministerstwo Zdrowia Norwegii rozwa¿a mo¿liwo�æ wprowadzenia zmian legislacyjnych dotycz¹cych kryte-
riów w³asno�ciowych dla aptek.

Jak wydostaæ siê z sieci
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APTEKARSTWO W EUROPIE

* postêpuje proces �macdonaldyza-
cji� aptek - nastawionych na stan-
dardowy typ pacjenta, sta³e
zwiêkszanie wielko�ci sprzeda¿y,
kampanie promocyjne nakiero-
wane na okre�lony asortyment
leków i kosmetyków;

* znacznie zmniejszy³ siê wp³yw ap-
tekarzy zarówno na asortyment
leków w aptece, jak i wielko�æ
zapasów magazynowych apteki;

Ministerstwo Zdrowia Norwegii
w roku 2001 nie wziê³o pod uwagê
mo¿liwo�ci, ¿e praktycznie ca³y ry-
nek apteczny zostanie zdominowa-
ny przez trzy miêdzynarodowe sieci
apteczne, bezpo�rednio zwi¹zane
z hurtowniami farmaceutycznymi.
W tej chwili dostrzega jednak bar-
dzo powa¿ne zagro¿enia takiego roz-
woju sytuacji. Niepokoj¹ce s¹ stale
zmniejszaj¹ce siê mo¿liwo�ci kontroli
funkcjonowania tych miêdzynarodo-
wych korporacji przez w³a�ciwe
urzêdy pañstwowe. Pojawiaj¹ siê
równie¿ informacje, ¿e sieci aptecz-
ne w Norwegii próbuj¹ przejmowaæ
producenci leków. Jednak spraw-
dzenie tych dzia³añ jest wyj¹tkowo
trudne ze wzglêdu na z³o¿one struk-
tury organizacyjne i w³asno�ciowe
trzech dominuj¹cych sieci aptecz-
nych w Norwegii.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia
Norwegii nawet po�rednie przejê-
cie sieci aptecznych przez produ-
centów leków by³oby bardzo gro�-
ne, poniewa¿ uniemo¿liwi³oby
udzielanie niezale¿nych fachowych
porad w aptece, niezbêdnych dla
racjonalnego stosowania leków
przez pacjentów. Spowodowa³o-
by to zarówno powa¿ne konse-
kwencje ekonomiczne dla ca³ego
sektora farmaceutycznego, jak
i obni¿enie jako�ci systemu dystry-
bucji leków. Z tego powodu Mini-
sterstwo Zdrowia Norwegii rozwa-

¿a zmiany legislacyjne dotycz¹ce
kryteriów w³asno�ciowych dla aptek.
Regulacje te powinny byæ proste,
jednoznaczne i ³atwe do skontrolo-
wania.

Ministerstwo Zdrowia zleci³o
w ostatnim czasie opracowanie przez
Narodow¹ Agencjê Leków (Lege-
middleverket) dok³adnego raportu,
opisuj¹cego wszystkie aspekty i kon-
sekwencje rozwa¿anych zmian. Ra-
port powinien zostaæ przekazany do
Ministerstwa Zdrowia w terminie do
1 kwietnia 2009 r.

UWAGA:
Warunki prawne dotycz¹ce

otwierania nowych aptek w Polsce
s¹ zbli¿one do warunków obowi¹-
zuj¹cych w Norwegii. Chocia¿ w
Polsce prawo zabrania posiadania
aptek przez hurtownie farmaceutycz-
ne, a jeden podmiot i podmioty od
niego zale¿ne nie mog¹ posiadaæ wiê-
cej ni¿ 1% aptek na terenie woje-
wództwa, to przepisy te s¹ ma³o
szczelne i czêsto obchodzone. Je�li
nie zostan¹ wprowadzone odpowied-
nie zmiany legislacyjne w tym zakre-
sie, to po pewnym czasie równie¿

w Polsce rynek apteczny zostanie
przejêty przez kilka miêdzynarodo-
wych korporacji i polski rz¹d bêdzie
musia³ stawiæ czo³o problemom ana-
logicznym do tych, które pojawi³y siê
w Norwegii.

Propozycje dotycz¹ce uszczelnie-
nia zapisów antykoncentracyjnych
w projekcie nowelizacji Prawa far-
maceutycznego przekazanym do
konsultacji spo³ecznych s¹ krokiem
we w³a�ciwym kierunku. Jednak o
skuteczno�ci tych zapisów bêd¹ de-
cydowaæ dopiero mo¿liwo�ci ich eg-
zekwowania przez Inspekcje Farma-
ceutyczna. Przyk³ad norweski poka-
zuje, ¿e kontrola z³o¿onych struktur
miêdzynarodowych spó³ek prawa
handlowego jest wyj¹tkowo trudna
lub nawet prawie niemo¿liwa!

mgr farm. Piotr Bohater
Koordynator Departamentu
Spraw Zagranicznych NRA

(Tekst jest czê�ci¹ informacji
o pracach Departamentu Spraw Za-
granicznych NRA)
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Musimy pamiêtaæ, ¿e na sytuacjê
ekonomiczn¹ apteki wp³ywa nie tyl-
ko obrót, ale przede wszystkim mar-
¿a generowana w ka¿dym segmen-
cie leków oraz koszty prowadzenia
dzia³alno�ci. Nie muszê nikogo chy-
ba przekonywaæ, ¿e w ci¹gu ostat-
nich lat koszty prowadzenia apteki
znacznie wzros³y. Dotyczy to wyna-
grodzeñ osób zatrudnionych w ap-
tece (60% ca³kowitych kosztów ap-
teki), kosztów najmu lokalu, energii

itd.. W takiej sytuacji warto dok³ad-
nie przyjrzeæ siê mar¿y aptecznej
w poszczególnych segmentach.

Okazuje siê, ¿e mar¿a generowa-
na w segmencie sprzeda¿y odrêcz-
nej (OTC, suplementy, dermoko-
smetyki) jest stabilna od lat na po-
ziomie ok. 30,5%.

W segmencie leków Rx pe³no-
p³atnych sytuacja wygl¹da podobnie
i mar¿a apteczna wynosi ok. 27,5%.
Pamiêtajmy, ¿e ten poziom mar¿ jest
regulowany tylko przez konkurencjê
na rynku, a ciekawy jest fakt ca³ko-
witej jej stabilno�ci przez lata. Nie-
stety mar¿a apteczna generowana w
najwa¿niejszym segmencie rynku,
czyli leków refundowanych wynosi
tylko ok. 18,4%. Bardzo istotny jest
fakt, ¿e ten asortyment leków stano-
wi prawie 50% sprzeda¿y statystycz-
nej apteki i jest regulowany przez
pañstwo.

Podczas wielu spotkañ z apteka-
rzami PharmaExpert s³ysza³ opiniê, ¿e
sprzeda¿ leków refundowanych w
wielu przypadkach jest nieop³acalna
i trzeba do niej dop³acaæ. Postano-
wili�my wobec tego zbadaæ to zja-
wisko, aby na podstawie faktów,
mo¿na by³o zbudowaæ opiniê w tej
sprawie. Aby zmniejszyæ wp³yw list
refundacyjnych na zachowania ryn-
ku, nasza analiza zosta³a przeprowa-
dzona w okresie 6 miesiêcy tj. od
grudnia 2007 do maja 2008. Prze-
analizowali�my sprzeda¿ leków re-
fundowanych w polskich aptekach
w poszczególnych 12 przedzia³ach
mar¿y degresywnej.

Dane za okres
grudzieñ 2007 - maj 2008

Okazuje siê, ¿e wed³ug Pharma-
Expert prawie 60% ilo�ciowej sprze-

Sprzeda¿ leków refundowanych
(w wielu przypadkach) jest nieop³acalna

Farmaceutyczny rynek apteczny osi¹gnie wzrost sprzeda¿y na poziomie, oko³o 10%, ale �rednie obroty staty-
stycznej apteki w Polsce wzrosn¹ prawie dwa razy wolniej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to nie�le. Ale czy na pewno?
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wany finansowo przez mar¿ê degre-
sywn¹. Równocze�nie trzeba zauwa-
¿yæ, ¿e statystyczna apteka sprzedaje
ilo�ciowo 3% leków refundowanych
w cenie powy¿ej 100,00 pln, co ge-
neruje a¿ 22% obrotów w z³otów-
kach, ale mar¿a w tym przedziale jest
najni¿sza i wynosi tylko 12 pln. Kwo-
ta ta w przypadku dro¿szych leków
nie pokrywa kosztów zwi¹zanych
z zakupem i zainwestowaniem w³a-
snych �rodków finansowych przez
aptekê.

Obecna tabela mar¿ degresywnych
by³a wprowadzona w 2002 roku.
W tym czasie skumulowany wska�-
nik inflacji wed³ug GUS wyniós³ 16
%. Mo¿e w nowym roku warto siê
zastanowiæ nad zmianami tabeli mar¿
degresywnych, aby realizowanie re-
cept na leki refundowane dla pacjen-
tów nie by³o obci¹¿eniem finansowym
dla polskiej apteki.

Piotr Kula
Prezes PharmaExpert

Tabela wed³ug ustawy o cenach 2002 

  

Cena zakupu brutto Wysoko�æ mar¿y 

1 0-3.6 40% 

2 3.61-4.80 1,44 z³ 

3 4.81-6.50 30% 

4 6.51-9.75 1,95 z³ 

5 9.76-14.00 20% 

6
 

14.01-15.55
 

2,80 z³
 

7 15.56-30.00 18% 

8 30.01-33.75 5,40 z³ 

9 33.76-50.00 16% 

10 50.01-60.67 8,00 z³ 

11 60.68-100.00 12% 

12 powy¿ej 100.00 12,00 z³ 

 

da¿y leków refundowanych generu-
je tylko ok. 20% obrotu warto�cio-
wo. S¹ to najtañsze leki dla naszych
pacjentów, bo pochodz¹ z przedzia³u
pomiêdzy 0,00 pln do 15,55 pln (6
przedzia³ów mar¿y degresywnej).

W tych przedzia³ach
mar¿a jest najwy¿sza,
osi¹ga poziom nawet
40%. Niestety ³adnie to
wygl¹da tylko w tabeli,
bo ta wielko�æ mar¿y

jest generowana na niewielkiej sprze-
da¿y. Natomiast zrealizowanie pa-
cjentom 60% recept refundowanych
to bardzo du¿y wysi³ek logistyczny i
kosztowy dla aptekarza, niestety
prawdopodobnie nie jest on pokry-

WARTO WIEDZIEÆ
W ostatnim dniu 2008 roku Minister Zdrowia przekaza³ do konsultacji spo³ecznych projekty nastêpuj¹-

cych rozporz¹dzeñ:
- w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupe³niaj¹cych oraz wysoko�ci odp³atno�ci za leki uzupe³niaj¹ce
- w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze wzglêdu na te choroby s¹

przepisywane bezp³atnie, za op³at¹ rycza³tow¹ lub za czê�ciow¹ odp³atno�ci¹
- w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych �wiadczeniobiorcom bezp³atnie, za op³at¹

rycza³tow¹ lub czê�ciow¹ odp³atno�ci¹
- w sprawie wykazu cen urzêdowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Planowany termin wej�cia rozporz¹dzeñ w ¿ycie - 1 lutego 2009 roku
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Listopad
� spadek warto�ci sprzeda¿y rynku

Miesi¹c spadków

Rynek farmaceutyczny utrzyma³
tendencjê wzrostow¹ warto�ci sprze-
da¿y rok do roku, jednak¿e by³a ona
na najni¿szym w tym roku poziomie.
Najwiêcej wzros³a warto�æ sprzeda-
¿y w segmencie sprzeda¿y odrêcz-
nej, bo o 2,00%. Natomiast segment
leków refundowanych wzrós³
o 1,66% a recept pe³nop³atnych
o 1,19%. Mimo, i¿ segment sprze-
da¿y odrêcznej wypad³ najlepiej, to
zauwa¿alny jest spadek warto�ci
sprzeda¿y rok do roku najpopular-
niejszych kategorii leków. Leki sto-
sowane na przeziêbienie spad³y na
warto�ci sprzeda¿y a¿ o blisko 17%

w porównaniu do listopada ub. r.
Równie¿ s³abiej w tym porównaniu
rok do roku wypad³y leki przeciw-
bólowe i przeciwgor¹czkowe naj-
czê�ciej stosowane razem z lekami
na przeziêbienie (spadek o ponad
4%). Natomiast jedn¹ z kategorii,
która ro�nie to leki stosowane
w przypad³o�ciach gastrycznych.
Wzros³a ona o blisko 7% w porów-
naniu do listopada 2007 r.

Rynek farmaceutyczny w po-
przednim miesi¹cu osi¹gn¹³ naj-
wiêksz¹ w tym roku warto�æ sprze-
da¿y, natomiast listopad by³ ju¿ zde-
cydowanie s³abszy. Wi¹¿e siê to po
czê�ci z faktem, i¿  to na pa�dziernik

przypad³ szczyt zachorowañ, co
wp³ynê³o na zmniejszenie w nastêp-
nym miesi¹cu warto�ci sprzeda¿y
wszystkich segmentów rynku farma-
ceutycznego. W ostatnich latach jest
to charakterystyczne zjawisko, i¿ to
pa�dziernik uzyskuje najwy¿sz¹ war-
to�æ sprzeda¿y, a w listopadzie na-
stêpuje spadek rynku. Na pewno na
ten stan rzeczy du¿y wp³yw mia³a
raczej ciep³a pogoda w listopadzie
jak na tê porê roku. Nie mo¿emy
równie¿ zapomnieæ o wielu dniach
wolnych.

Zestawienie warto�ci sprzeda¿y
poszczególnych segmentów rynku
farmaceutycznego (dane w mln
PLN).

Statystyczna apteka

W porównaniu do ca³ego rynku
statystyczna apteka w listopadzie
2008 r. sprzeda³a produkty leczni-
cze o warto�ci 143,8 tys. pln osi¹-
gaj¹c ni¿szy poziom ni¿ w listopa-
dzie ubieg³ego roku o 2,68%. Na-
tomiast wzglêdem pa�dziernika 2008
spadek by³ jeszcze wyra�niejszy, bo
warto�æ sprzeda¿y statystycznej ap-
teki zmniejszy³a siê o 10,77%.

Zmiany na statystyczn¹ aptekê w
poszczególnych segmentach rynku
odzwierciedlaj¹ zmiany dokonuj¹ce
siê dla ca³ego rynku (lepiej radzi³y
sobie leki w sprzeda¿y odrêcznej ni¿
leki na receptê).

Rynek farmaceutyczny w listopadzie 2008 r. osi¹gn¹³ warto�æ 1 947 mln pln, tj. o 1,68% wiêcej ni¿ w analogicz-
nym okresie ub. r. Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesi¹ca br. (pa�dziernik) warto�æ sprzeda¿y spad³a
a¿ o 10,57%.

Tabela 2. listopad 2008 vs pa�dziernik 2008

Tabela 1. listopad 2008 vs listopad 2007
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aptecznego po spadku
w kwietniu br. zatrzyma-
³o siê na zbli¿onym po-
ziomie, to dop³ata pa-
cjenta do leków refun-
dowanych spada nieco
wolniej aczkolwiek
przez ca³y czas.

Prognozy na koniec
2008

Ostatnia prognoza
warto�ci sprzeda¿y ca-
³ego rynku farmaceu-

tycznego na rok 2008 wynosi obec-
nie 23,92 mld. W oparciu o ostatnie
dane analitycy PharmaExpert zak³a-
daj¹, i¿ warto�ci sprzeda¿y ca³ego
rynku w 2008 wzro�nie od +10% o
+12% wzglêdem poprzedniego roku.

Natomiast refundacja na koniec
2008 roku osi¹gnie 7,44 mld, tj.
o 13%-15% wiêcej ni¿ w roku ubie-
g³ym. Na nieznaczne zmniejszenie
prognozy wp³ynê³a niska warto�æ
sprzeda¿y ostatniego miesi¹ca.

Piotr Kula
Prezes PharmaExpert

�rednia cena leków w listopadzie
nieznacznie wzros³a zarówno wzglê-
dem listopada ub. r. (+5,37), jak
i wzglêdem pa�dziernika br.
(+1,28%). Podobnie jak �rednia
cena ros³y równie¿ mar¿e apteczne.
W listopadzie 2008 �rednia mar¿a na
leki wynios³a 24,82%, podczas gdy
w listopadzie ub. r. 24,28% (+0,54
pp). Natomiast �rednia mar¿a w pa�-
dzierniku br. wynosi³a 24,62%, tj.
o 0,2 pp mniej ni¿ w listopadzie br.

Refundacja a wspó³p³acenie
Warto�æ refundacji w listopadzie

2008 wynios³a 629 mln pln, tj.

o 8,99% wiêcej ni¿ w analogicznym
okresie ub. r. a zarazem o 9,29%
mniej ni¿ w pa�dzierniku br.

W listopadzie 2008 udzia³ pacjen-
tów we wspó³p³aceniu za leki refun-
dowane wyniós³ 31,02%, co by³o
najni¿szym w tym roku poziomem
udzia³u w dop³acie pacjenta do le-
ków refundowanych. Natomiast
udzia³ pacjenta w ca³o�ci wydatków
na leki w aptekach wyniós³ 67,72%.

W porównaniu do pocz¹tku br.
roku zauwa¿alny jest trend spadku
dop³aty przez pacjenta do leków.
O ile wspó³p³acenie pacjenta w ca³-
kowitej warto�ci sprzeda¿y rynku
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Z praktyki stosowana
PRAWA FARMACEUTYCZNEGO

I. Przypadek pierwszy

Jedna ze wspólników spó³ki cy-
wilnej prowadz¹cej aptekê ogólno-
dostêpn¹ w K. pani JG  zamieszka³a
w Cz. przy ulicy gen. Siwickiego.
Rada Miasta Cz. zmieni³a nazwê tej
ulicy na ulicê �w. Paw³a. O zmianie
ulicy pani JG powiadomi³a Woje-
wódzki Inspektorat Farmaceutycz-
ny w Katowicach (dalej WIF) za³¹-
czaj¹c zawiadomienie z Urzêdu Mia-
sta w Cz. o zmianie nazwy ulicy. WIF
decyzj¹ z 7 grudnia 2006r. dokona³
zmiany zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostêpnej mimo braku
wniosku od prowadz¹cych aptekê.
Powiadomi³ nastêpnie Prezydenta
Miasta Katowice o nie uiszczeniu
przez spó³kê cywiln¹ op³aty skarbo-
wej w wysoko�ci 1900 z³ od zmiany
zezwolenia na prowadzenie apteki.
Prezydent m. Katowice postanowie-
niem z dnia 26 stycznia 2007r.
wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie
w sprawie zaleg³o�ci tej op³aty po-
dzielaj¹c stanowisko podsekretarza
stanu w Ministerstwie Finansów (pi-
smo nr LK-BM6-9892/LM/EO/03
z dnia 12 grudnia 2003r.), ¿e �op³a-
cie skarbowej podlega ka¿da zmia-
na zezwolenia, nawet o charakterze
wy³¹cznie formalnym, taka jak zmia-
na adresu� itp. Prowadz¹ce aptekê

Artyku³ przedstawia trzy ró¿ne przypadki stosowania, a raczej b³êdnego stosowania prawa przez organy
Inspekcji Farmaceutycznej. Chodzi o kwestie jasne, nie wymagaj¹ce specjalnej wyk³adni, które nie powinny na-
strêczaæ wiêkszych trudno�ci w postêpowaniu administracyjnym.

Prezentowane kazusy winny u�wiadamiaæ organom samorz¹du aptekarskiego pola, gdzie szczególnie jest
wskazana obrona interesów farmaceutów - aptekarzy (zob. art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach aptekarskich) i gdzie
te¿ niezbêdne jest doskonalenie zapisów prawa przez ich rozs¹dn¹ nowelizacjê.

odwo³ywa³y siê m. in. do Wojewo-
dy �l¹skiego oraz G³ównego In-
spektora Farmaceutycznego, który
przekaza³ wniosek wspólniczek
o �zniesienie� op³aty skarbowej do
Prezydenta m. Katowice. Od nega-
tywnej dla siebie decyzji Prezydenta
m. Katowice prowadz¹ce aptekê
wnios³y odwo³anie do Samorz¹do-
wego Kolegium Odwo³awczego
w Katowicach, które decyzj¹ z 14
czerwca 2007r. orzek³o utrzymaæ
w mocy zaskar¿on¹ decyzjê okre-
�laj¹c¹ zaleg³o�æ skarbow¹ w wys.
1900 z³ za zmianê przedmiotowego
zezwolenia. Wobec wszczêtej egze-
kucji administracyjnej wspólniczki
wp³aci³y egzekwowan¹ op³atê.

Jednocze�nie z³o¿y³y skargê do
Wojewódzkiego S¹du Administracyj-
nego w Warszawie na decyzjê G³ów-
nego Inspektora Farmaceutycznego
z dnia 17 maja 2007r. oraz poprze-
dzaj¹c¹ j¹ decyzjê WIF z dnia
7 grudnia 2006r.

Wojewódzki S¹d Administracyj-
ny wyrokiem z dnia 26 listopada
2007r. sygn. akt VII SA/Wa 1304/
07 uchyli³ obie zaskar¿one decyzje.
Obie bowiem decyzje wskazywa³y
jako podstawê prawn¹ art. 155 Kpa,
który stanowi, ¿e decyzja ostatecz-
na na mocy której strona naby³a pra-
wo mo¿e byæ w ka¿dym czasie za

zgod¹ strony uchylona lub zmienio-
na przez organ administracji publicz-
nej, który j¹ wyda³ lub organ wy¿sze-
go je¿eli przepisy szczególne nie
sprzeciwiaj¹ siê temu i przemawia za
tym interes spo³ecznych lub s³uszny
interes strony.

S¹d Administracyjny s³usznie za-
uwa¿y³, ¿e organ I instancji (�l¹ski
Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny) �orzeka³ bez zgody strony,
a nawet pomimo jej sprzeciwu, a po-
nadto nie rozwa¿y³ przes³anek zasto-
sowania w/w przepisu tj. s³usznego
interesu strony lub interesu spo³ecz-
nego. Przede wszystkim za� stwier-
dziæ nale¿y, ¿e do zmiany danych
osobowych jak adres zamieszkania
czy numer domu, przepis ten nie
mo¿e mieæ w ogóle zastosowania,
bowiem mo¿e on mieæ zastosowa-
nie wy³¹cznie do zmiany ostateczne-
go rozstrzygniêcia w zakresie naby-
tych praw. Przepis art. 155 k.p.a. nie
ma zastosowania do technicznej
zmiany danych osobowych podmiotu
uprawnionego z ostatecznej decyzji
administracyjnej.�

S¹d w dalszym ci¹gu tak uzasad-
nia³ swoje rozstrzygniêcie:

�Nale¿y podnie�æ, i¿ tylko i wy-
³¹cznie zgoda udzielona wprost
i wyra�nie, przez stosowne o�wiad-
czenie z³o¿one przez wnioskodaw-
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ców organowi mo¿e stanowiæ jedn¹
z przes³anek zmiany lub uchylenia
ostatecznej decyzji ( zob. wyrok SN
z dnia 14 III 1991 r. III ARN 32/90,
OSNCP 1992, z. 6, poz. 112 ). Nie
ma podstaw do zmiany decyzji w try-
bie art. 155 k.p.a. z powodu zmiany
danych osobowych adresata decy-
zji. Przepisy te maj¹ zastosowanie do
sytuacji, gdy ma doj�æ do zmiany roz-
strzygniêcia w zakresie nabytych
praw lub obowi¹zków wynikaj¹cych
z decyzji ostatecznej. Je¿eli przepisy
administracyjnego prawa materialne-
go nie zawieraj¹ unormowañ okre-
�laj¹cych obowi¹zek lub prawo wy-
miany dokumentów, to nie jest do-
puszczalne stosowanie w tym celu
przepisów art. 155 k.p.a.. Osoba
wywodz¹ca swe uprawnienie z de-
cyzji zawieraj¹cej nieaktualne dane
osobowe powinna wówczas równo-
cze�nie przedstawiaæ dokument
stwierdzaj¹cy zmianê tych danych,
np. decyzjê o zmianie imienia lub na-
zwiska (por. wyrok NSA z 20 kwiet-
nia 2006 r., II OSK 769/2005 - Le-
xPolonica). Organy administracji far-
maceutycznej tak¿e nie wskaza³y jaki
interes spo³eczny lub s³uszny interes
strony przemawia za zmian¹ zezwo-
lenia na prowadzenie apteki, który
jest przes³anka konieczn¹ przy zasto-
sowaniu art. 155 k.p.a.�

Ten przypadek maj¹c na uwadze,
a zw³aszcza przes³anki bêd¹ce pod-
staw¹ decyzji organu I instancji, da-
lekie od zasad prawid³owej interpre-
tacji przepisów prawnych, Naczel-
na Rada Aptekarska zaproponowa-
³a odpowiedni¹ zmianê art. 105 ust.
2 Prawa farmaceutycznego:

�2. Za zmianê zezwolenia lub
jego przed³u¿enie w przypadku wy-
dania zezwolenia na czas ograniczo-
ny pobiera siê op³atê w wysoko�ci
po³owy kwoty, o której mowa w ust.
1, a w przypadku zmiany zezwole-
nia w nastêpstwie zmiany siedziby

albo miejsca zamieszkania lub imie-
nia lub nazwiska podmiotu, na rzecz
której zosta³o wydane zezwolenie
pobiera siê op³atê w wysoko�ci 100
z³otych. Nie pobiera siê op³aty gdy
zmiana adresu apteki, niewi¹¿¹ca siê
ze zmian¹ jej lokalizacji, nast¹pi³a
w wyniku dzia³ania organu w³adzy
publicznej.�.

Jednak¿e prowadz¹ce aptekê
uzyska³y wp³acon¹ nienale¿n¹ op³a-
tê skarbow¹ dopiero po uchyleniu
przez Samorz¹dowe Kolegium Od-
wo³awcze w Katowicach decyzj¹
z 18 lipca 2008r. w drodze wzno-
wienia postêpowania administracyj-
nego ostatecznej decyzji tego Kole-
gium z dnia 14 czerwca 2007r. i de-
cyzji Prezydenta m. Katowice z dnia
19 marca 2007r.

II. Przypadek drugi

W dniu 2 wrze�nia 2007r. zmar³a
EP, która by³a zezwoleniobiorc¹ na
prowadzenie dwóch aptek ogólno-
dostêpnych w Cz. i w G. O �mierci
EP poinformowa³ Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego w K.
(dalej WIF), w dniu 4 wrze�nia
2007r. syn zmar³ej AP, który jedno-
cze�nie o�wiadczy³, ¿e wraz ze sw¹
siostr¹ AP bêd¹ prowadziæ obie ap-
teki jako nastêpcy prawni.

WIF decyzjami z dnia 4 wrze�nia
2007r. nakaza³ unieruchomienie od
dnia 2 wrze�nia 2007r. obu aptek �z
uwagi na �mieræ zezwoleniobiorcy�
wskazuj¹c na art. 120 ust. 2 w zw.
z art. 109 pkt 1-6 Prawa farmaceu-
tycznego jako podstawê prawn¹
decyzji. Jednocze�nie WIF nada³
decyzji rygor natychmiastowej wy-
konalno�ci na podstawie art. 108 §
1 Kpa �gdy¿ jest to niezbêdne ze
wzglêdu na ochronê zdrowia lub
¿ycia ludzkiego.�

Od decyzji WIF z³o¿y³ odwo³a-
nie AP poprzez swego pe³nomocni-

ka do G³ównego Inspektora Farma-
ceutycznego (GIF) w dniu 13 wrze-
�nia 2007r. zarzucaj¹c zaskar¿onym
decyzjom ra¿¹ce naruszenie prawa
art. 120 ust. 2 i art. 104 ust. 1a Pra-
wa farmaceutycznego, a tak¿e art. 6,
7, 8 oraz art. 107 § 3 Kpa, a tak¿e
art. 108 § 1 Kpa. Domaga³ siê te¿
stwierdzenia niewa¿no�ci obu zaskar-
¿onych decyzji zgodnie z art. 156
§ 1 pkt 2 Kpa.

GIF decyzj¹ z dnia 11 pa�dzier-
nika 2007r. umorzy³ postêpowanie
odwo³awcze z uwagi na wydanie
przez WIF decyzji w dniu 5 pa�dzier-
nika 2007r. o zmianie zezwolenia na
prowadzenie obu aptek przez skar-
¿¹cych, którzy przedstawili s¹dowe
stwierdzenie nabycia spadku po
zmar³ej zezwoleniobiorczyni EP. De-
cyzja GIF powo³ywa³a siê na prze-
pis art. 105 § 1 i art. 138  § 1 pkt 3
Kpa jako podstawê prawn¹.

Pe³nomocnik AP i AP jako skar-
¿¹cy zaskar¿y³ decyzje w dniu 6 li-
stopada 2007r. do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Warsza-
wie (dalej WSA) za po�rednictwem
GIF zarzucaj¹c naruszenie przepisów
art. 138 § 1 pkt 3 w zw. z art. 105
§ 1 Kpa, a tak¿e art. 107 § 3 w zw.
z art. 140 Kpa i art. 15 Kpa. Doma-
ga³ siê te¿ uchylenia zaskar¿onych de-
cyzji w ca³o�ci i zas¹dzenia kosztów
postêpowania na rzecz skar¿¹cych
oraz wnosi³ o rozwa¿enie stwierdze-
nia niewa¿no�ci decyzji na podsta-
wie art. 145 § 1 pkt 2 w zw. z art.
134 § 1 Prawa o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi w zw. z art.
156 § 1 pkt 2 Kpa. Skarga podno-
si³a zarzut bezpodstawnego umorze-
nia postêpowania odwo³awczego bez
wydania decyzji reformatoryjnej, co
nie oznacza³o zniesienia postêpowa-
nia prowadzonego w pierwszej in-
stancji, ale by³o pozostawieniem
w obrocie prawnym zaskar¿onej
w trybie odwo³awczym decyzji WIF.
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WSA wyrokiem z dnia 7 marca
2008r. (sygn. akt VII Sa/Wa 22/08,
VII SA/Wa 23/08) uchyli³ zaskar-
¿on¹ decyzjê i zas¹dzi³ od GIF zwrot
kosztów postêpowania s¹dowego.
S¹d w uzasadnieniu wskaza³, ¿e GIF
ponownie rozpoznaj¹c sprawê po-
winien mieæ na uwadze
art. 104 pkt 1a i 1b
Prawa farmaceutycz-
nego. powinien rów-
nie¿ zbadaæ czy WIF
�wydaj¹c decyzjê I in-
stancji zastosowa³ pra-
wid³ow¹ podstawê
prawn¹, w szczegól-
no�ci jakie naruszenia
dotycz¹ce obrotu zo-
sta³y stwierdzone, na
drodze jakiej czynno-
�ci prawnej (kontrola
p r z e p r o w a d z o n a
zgodnie z art. 109 pkt
1-6 prawa farmaceu-
tycznego) przez organ
I instancji, skoro za
podstawê swojej de-
cyzji organ ten poda³
art. 120 ust. 2 i art.
109 pkt 1-6 ww. usta-
wy. W tym kontek�cie
organ ponownie roz-
patruj¹c sprawê powi-
nien zbadaæ decyzjê
z 4 wrze�nia 2007r.
pod k¹tem zastosowa-
nia art. 156 § 1 pkt 2
kpa.�

GIF w nastêpstwie powy¿szego
wyroku decyzj¹ z dnia 10 czerwca
2008r. uchyli³ decyzjê WIF z dnia
4 wrze�nia 2007r. nakazuj¹c¹ unie-
ruchomienie apteki i umorzy³ postê-
powanie pierwszej instancji. Stwier-
dzi³ te¿ w uzasadnieniu, ¿e �w �wie-
tle przepisów art. 104 ust. 1a i 1b
ustawy - Prawo farmaceutyczne
�mieræ p. (E.P.) ... nie uzasadnia³a
jednak unieruchomienia apteki.� Jed-

nak¿e GIF nie stwierdzi³ niewa¿no-
�ci uchylonej decyzji WIF po my�li
art. 156 § 1 pkt 2 Kpa.

W tej sytuacji pe³nomocnik AP
i AP wniós³ 15 lipca 2008r. za po-
�rednictwem GIF skargê do Woje-
wódzkiego S¹du Administracyjnego

w Warszawie zaskar¿aj¹c wydan¹
przez GIF decyzjê w ca³o�ci i zarzu-
caj¹c naruszenie art. 153 Prawa far-
maceutycznego przed s¹dami admi-
nistracyjnymi poprzez m.in. niezbada-
nie decyzji organu I instancji pod k¹-
tem zastosowania art. 156 § 1 pkt 2
Kpa.

GIF decyzj¹ z dnia 22 sierpnia
2008r. uchyli³ decyzjê ostateczn¹
GIF z dnia 10 czerwca 2008r. oraz
stwierdzi³ niewa¿no�æ decyzji WIF z

dnia 4 wrze�nia 2007r. jako wyda-
nej ca³kowicie z b³êdn¹ podstaw¹
prawn¹. Jednocze�nie pismem z dnia
22 sierpnia 2008r. GIF wniós³ do
WSA o umorzenie postêpowania s¹-
dowego, co nast¹pi³o postanowie-
niem S¹du z dnia 8 pa�dziernika

2008r. (sygn. VII Sa/Wa
1391/08).

Opisywany przypadek
wskazuje, jak organy Pañ-
stwowej Inspekcji Farma-
ceutycznej mog¹ b³êdnie in-
terpretowaæ przepisy, któ-
re - jako nieskomplikowa-
ne i w pe³ni jasne - nie wy-
magaj¹ interpretacji (clara
non sunt interpretanda).
Jeszcze wiêksze zdziwienie
mog¹ budziæ pogl¹dy pani
mecenas, radcy prawnej
jednej z okrêgowych izb ap-
tekarskich (zob. �Czasopi-
smo Aptekarskie�, nr 10/
2007), która myl¹c pojêcia
�nastêpcy prawnego�
i �spadkobiercy� uwa¿a:

�Tym Czytelnikom, któ-
rzy z trosk¹ my�l¹ o swo-
ich spadkobiercach, zwra-
cam uwagê, ¿e zapis art.
104 ust. 1a Prawa Farma-
ceutycznego nie stwarza
moim zdaniem mo¿liwo�ci
nieprzerwanego prowadze-
nia apteki po �mierci ze-
zwoleniobiorcy.�

(Por. mój artyku³ polemiczny w:
�Czasopismo Aptekarskie� nr 12/
2007; tak¿e artyku³ pt. Prawo far-
maceutyczne: przepis jasny, prakty-
ka ju¿ nie, �Rzeczpospolita�
z 17.01.2008).

Powtórzê tutaj jego zakoñczenie:
Przepis art. 104 ust. 1a i 1b Pra-

wa farmaceutycznego, wprowadzo-
ny z inicjatywy i staraniem Naczel-
nej Rady Aptekarskiej obowi¹zuj¹-
cy od 1 maja 2007r., stwarza dobre
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tecznie w dniu 17 listopada 2008r.
odmówi³ zgody farmaceucie na pe³-
nienie przez niego funkcji kierowni-
ka apteki, gdy¿ ten w czasie postê-
powania i wydania decyzji nie pro-
wadzi³ apteki, tj. nie pe³ni³ ju¿ funkcji
kierownika, czego zdaniem WIF
wymaga przepis art. 88 ust. 3 Pra-
wa farmaceutycznego.

Dlatego te¿ Naczelna Rada Ap-
tekarska dla usuniêcia takich sytuacji,
dzia³aj¹c w interesie farmaceutów
i w imiê zdrowego rozs¹dku propo-
nuje w przygotowanym przez resort
projekcie nowelizacji Prawa farma-
ceutycznego taki zapis art. 88 ust. 3:

�3. Na wniosek zainteresowa-
nego, po zasiêgniêciu opinii okrêgo-
wej izby aptekarskiej, wojewódzki
inspektor farmaceutyczny mo¿e wy-
raziæ zgodê na przed³u¿enie pe³nie-
nia funkcji kierownika apteki przez
farmaceutê, który ukoñczy³ 65 lat.�

Przedstawione trzy przypadki wska-
zuj¹ nie tylko na konieczno�æ analizy
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
pod k¹tem ich czasem niezbêdnej
nowelizacji, która powinna byæ te¿
inicjonowana przez Naczeln¹ Radê
Aptekark¹ wysuwaj¹c¹ propozycje
czy uwagi, wcze�niej sygnalizowane
przez farmaceutów, do resortu b¹d�
do pos³ów. Te kazusy demonstruj¹
równie¿ dobre kierunki dzia³ania or-
ganów samorz¹du aptekarskiego.
Troska o dobro aptekarzy jest ich
naczeln¹ racj¹ istnienia. Wymagaæ to
mo¿e niekiedy pomocy w ich rela-
cjach z Inspekcj¹ Farmaceutyczn¹
czy te¿ z innymi organami w³adzy
publicznej, a nawet stanowczej inter-
wencji.

dr praw Edward Jêdrzejewski
Adwokat

Biuro Prawne
Naczelnej Izby Aptekarskiej

rozwi¹zania dla prowadz¹cych ap-
teki, w interesie naszej korporacji
le¿y pozytywna wyk³adnia; sam prze-
pis jasny i nie powinien stwarzaæ
wiêkszych trudno�ci w praktyce.
Zadaniem organów izb aptekarskich
jest nie tylko troska o odpowiednie
tworzenie prawa, ale ci¹g³a czujno�æ
i pomoc dla farmaceutów w z³o¿o-
nych czêsto procesach jego stoso-
wania i  egzekucji przez Inspekcjê
Farmaceutyczn¹ oraz inne instytucje
administracji publicznej i s¹dy.

III. Przypadek trzeci

Mgr farm. J. R. w zwi¹zku z ukoñ-
czeniem 65 lat ¿ycia wyst¹pi³ z wnio-
skiem do Wojewódzkiego Inspek-
tora Farmaceutycznego w £odzi (da-
lej: WIF) o wyra¿enie zgody na pe³-
nienie przez niego funkcji kierowni-
ka apteki ogólnodostêpnej w Z.
Okrêgowa Rada Aptekarska w Cz.
pozytywnie zaopiniowa³a wniosek
zainteresowanego. WIF decyzj¹
z dnia 3 lipca 2008r. odmówi³ udzie-
lenia zgody na pe³nienie przez wnio-
skodawcê funkcji kierownika apte-
ki. W decyzji tej stwierdzono m. in.,
¿e z przepisu art. 88 ust. 3 Prawa
farmaceutycznego �wynika, ¿e okres
zatrudnienia kierownika mo¿e byæ
przed³u¿ony do 70 roku ¿ycia je¿eli
jest on jednocze�nie prowadz¹cym
aptekê tj. osob¹ która otrzyma³a ze-
zwolenie na jej  prowadzenie. Prze-
pis ten nie dotyczy kierownika apte-
ki zatrudnionego u przedsiêbiorcy
posiadaj¹cego zezwolenie na jej pro-
wadzenie.�

Wnioskodawca J. R. za po�red-
nictwem swego pe³nomocnika od-
wo³a³ siê do G³ównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF) zarzucaj¹c
naruszenie wskazanego przepisu art.
88 ust. 3 poprzez b³êdn¹ wyk³adniê
pojêcia �prowadz¹cego aptekê�

i uto¿samienie go ze zezwolenio-
biorc¹ na prowadzenie apteki ogól-
nodostêpnej, czyli z pojêciem �pod-
miotu prowadz¹cego aptekê� w ro-
zumieniu art. 99 ust. 4a Prawa far-
maceutycznego

GIF decyzj¹ z dnia 3 wrze�nia
2008r. (GIF-P-L-0740-45/PB/08)
uchyli³ zaskar¿on¹ decyzjê WIF w
ca³o�ci i przekaza³ sprawê do po-
nownego rozpatrzenia przez organ
pierwszej instancji. GIF przyj¹³ ar-
gumentacjê zawart¹ w odwo³aniu
i stwierdzi³ m. in.: �Stanowisko za-
prezentowane przez organ pierwszej
instancji nies³usznie zawê¿a zakres
stosowania przepisu art. 88 ust. 3
ustawy - Prawo farmaceutyczne do
kierownika apteki bêd¹cego jedno-
cze�nie przedsiêbiorc¹, który uzyska³
zezwolenie na jej prowadzenie. Po-
gl¹d taki nie znajduje uzasadnienia.�

W podobnej sprawie mgr farm.
B. B. w K. GIF decyzj¹ z dnia 18
lipca 2008r. (GIF-P-L-0210-34/
PB/08) równie¿ uchyli³ decyzjê WIF
w Krakowie uzasadniaj¹c m. in.:
�Okre�lenie >prowadz¹cy aptekê<
wystêpuj¹ce w art. 88 ust. 3 ustawy
nie oznacza przedsiêbiorcy, któremu
wojewódzki inspektor farmaceu-
tyczny udzieli³ zezwolenia na prowa-
dzenie apteki. Powy¿szy przepis nie
dotyczy wy³¹cznie kierownika apte-
ki, który jest jednocze�nie przedsiê-
biorc¹ wykonuj¹cym dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ polegaj¹c¹ na prowadze-
niu apteki ogólnodostêpnej lecz ka¿-
dej osoby zajmuj¹cej stanowisko
kierownika apteki w dniu ukoñcze-
nia 65 roku ¿ycia.� �wiadczy³oby to
o praktyce wadliwej interpretacji nie-
skomplikowanego i jasnego przepi-
su oraz braku stosownych wyja�nieñ
czy wskazañ interpretacyjnych GIF
wobec podleg³ych sobie urzêdników
Inspekcji Farmaceutycznej.

Jednak¿e £ódzki WIF osta-
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Receptura na co dzieñ �
ma�ci � unguenta

Ma�ci wg FP VI s¹ preparatami
pó³sta³ymi przeznaczonymi do stoso-
wania zewnêtrznego w celu uzyska-
nia dzia³ania miejscowego substan-
cji leczniczych lub dzia³ania ogólne-
go w wyniku przezskórnej penetra-
cji substancji leczniczych, a tak¿e w
celu uzyskania efektu nawil¿aj¹cego
lub ochronnego.

Ma�ci epidermalne, przenikaj¹-
ce naskórek, maj¹ zastosowanie
przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryj-
ne, �ci¹gaj¹ce. Ma�ci endodermal-
ne przenikaj¹ do skóry w³a�ciwej,
gdzie mog¹ toczyæ siê procesy za-
palne (ma�ci o dzia³aniu przeciwbó-
lowym, przeciwzapalnym). Ma�ci
diadermalne zawieraj¹ substancje
lecznicze wch³aniane do kr¹¿enia
ogólnego (terapia hormonalna).

Zale¿nie od struktury wyró¿nia siê:

Ma�ci hydrofobowe (lipofilo-
we) � preparaty zawieraj¹ce pod³o-
¿a bezwodne, które mog¹ zaabsor-
bowaæ tylko ma³e ilo�ci wody. Do
sporz¹dzania ma�ci hydrofobowych
stosuje siê wêglowodory sta³e, pó³-
sta³e i ciek³e, oleje ro�linne, t³uszcze
zwierzêce, syntetyczne glicerydy,
woski i ciek³e polialkilosiloksany.
Ma�ci charakteryzuj¹ siê niewielk¹
zdolno�ci¹ wi¹zania wody, s¹ trwa³e

we mog¹ zawieraæ dodatek wody.
Przyk³adem jest oficynalna ma�æ hy-
drolifowa.

Kremy hydrofobowe � faz¹ ze-
wnêtrzn¹ jest faza lipofilowa. Zawie-
raj¹ emulgatory typu w/o, jak: lano-
linê, estry sorbitanu i monoglicerydy.

Unguentum leniens
Cetaceum 15,0 cz.
Cera alba 8,0 cz.
Rapae oleum 64,0 cz.
Aqua purificata 5,0
Lavendulae
aetheroleum 0,2 ml/100 g

Kremy hydrofilowe � faz¹ ze-
wnêtrzn¹ jest faza wodna. Zawieraj¹
emulgatory typu o/w, jak: myd³a so-
dowe lub trietyloaminowe, siarcza-
ny alkoholi t³uszczowych i polisorba-
ty; je¿eli konieczne, w po³¹czeniu
z emulgatorami typu w/o.

Unguentum emulsificans
nonionicum

Polysorbatum 60     10,0 cz.
Alkohol cetylicus
et stearylicus              30,0 cz.
Vaselinum album    50,0 cz.
Paraffinum liquidum  10,0 cz.

Pod³o¿e stosuje siê do przygoto-
wania ma�ci o charakterze absorp-
cyjnym.

¯ele hydrofobowe (oleo¿ele)  �
preparaty zawieraj¹ce pod³o¿a z³o-
¿one zazwyczaj z ciek³ej parafiny
z dodatkiem polietylenu lub z olejów
ro�linnych, ¿elowanych za pomoc¹
krzemionki koloidalnej lub myde³
cynkowych i glinowych.

¯ele hydrofilowe (hydro¿ele) �
preparaty zawieraj¹ce pod³o¿a z³o-
¿one zazwyczaj z wody, glicerolu lub
glikolu propylenowego, ¿elowane za

Ma�ci s¹ szeroko rozpowszechnion¹ form¹ leku stosowan¹ na skó-
rê, do oka, ucha, na b³ony �luzowe doodbytniczo lub dopochwowo.
Obecnie jest wiele preparatów gotowych, maj¹cych powy¿sze zasto-
sowanie, jednak preparaty recepturowe otrzymywane w naszych ap-
tekach nie ustêpuj¹ ilo�ciowo, jako�ciowo i szerok¹ gam¹ zastoso-
wañ. Dlatego prawid³owo wykonana ma�æ recepturowa powinna byæ
wykonana ze szczególn¹ staranno�ci¹, odpowiadaæ wymogom czysto-
�ci mikrobiologicznej i nie�æ pomoc pacjentowi.

chemicznie, mog¹ byæ wykorzysta-
ne do nat³uszczania skóry (wazelina,
parafina ciek³a, parafina sta³a, sma-
lec, wosk bia³y).

Ma�ci absorpcyjne � bezwod-
ne preparaty zawieraj¹ce pod³o¿a
hydrofobowe z dodatkiem emulga-
torów typu w/o, jak: lanolina, alko-
hole z lanoliny, estry sorbitanu, mo-
noglicerydy i alkohole t³uszczowe.
Ma�ci te mog¹ zaabsorbowaæ wiêk-
sze ilo�ci wody. Przyk³adem tego
typu ma�ci jest:

Ungunetum simplex
Lanolinom anhydricum 10,0
Vaselinum Flaum 90,0

Unguentum album
Cera alba 5,0
Vaselinum album 95,0

Eucerinum
Cholesterolum 2,0
Alkohol cetylicus 3,0
Vaselinum album 5,0

Ma�ci hydrofilowe � preparaty
zawieraj¹ce pod³o¿a, które mieszaj¹
siê z wod¹. Pod³o¿a te najczê�ciej
sk³adaj¹ siê z mieszaniny ciek³ych i
sta³ych makrogoli. Ma�ci hydrofilo-
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pomoc¹ substancji, takich jak: tra-
gakanta, skrobia, pochodne celulo-
zy, polimery karboksywinylowe
i krzemiany magnezowo-glinowe.

Pasty to pó³sta³e preparaty do
stosowania na skórê zawieraj¹ce
zwykle nie mniej ni¿ 40% substancji
sta³ych, dok³adnie rozproszonych
w pod³o¿u.

Obecnie du¿a liczba aptek wy-
twarza preparaty w warunkach asep-
tycznych, dlatego warto zwróciæ
uwagê na podstawowe wiadomo�ci
ma�ci od oczu i doboru pod³o¿a.

 Ma�ci do oczu s¹ to ja³owe
uk³ady o jednorodnym wygl¹dzie,
pó³p³ynnej konsystencji, zawieraj¹-
ce jedn¹ lub kilka substancji leczni-
czych. Przeznaczone s¹ do smaro-
wania brzegów powiek. Sporz¹dza
siê je na pod³o¿ach ja³owych, w wa-
runkach aseptycznych. Nie powinny
zawieraæ zanieczyszczeñ mechanicz-
nych ani dzia³aæ dra¿ni¹co na b³onê
�luzow¹ oka [1].

Lekarz przepisuj¹c ma�æ do
oczu mo¿e jedynie ogólnie wskazaæ
wykonanie preparatu do oczu (M.f.
ung ophthalm.). FP VI poleca spo-
rz¹dzaæ ma�ci do oczu na pod³o¿u o
nastêpuj¹cym sk³adzie:

Paraffinum liquidum 10 cz.
Lanolinum anhydricum 10 cz.
Vaselinum album 80 cz.

Pod³o¿e po stopieniu i stwierdze-
niu nieobecno�ci zanieczyszczeñ me-
chanicznych, nale¿y wyja³awiaæ 1h
w temp. 160oC.

Substancje lecznicze, nieroz-
puszczalne w pod³o¿u i wodzie, na-
le¿y wprowadzaæ do pod³o¿a w po-
staci zmikronizowanych proszków.
Substancje lecznicze, rozpuszczalne
w wodzie, nale¿y najpierw rozpu�ciæ
w mo¿liwie niewielkiej ilo�ci ja³owej
wody lub innego rozpuszczalnika (np.
buforu) i nastêpnie zemulgowaæ

w pod³o¿u. Woda musi zawieraæ mie-
szaninê substancji konserwuj¹cych:
chlorek benzalkoniowy o stê¿eniu
0,05 g/l z octanem lub glukonianem
chlorheksydyny o stê¿eniu 0,10 g/l
[2].

Przygotowanie ma�ci
Du¿e znaczenie w przygotowaniu

ma�ci ma pod³o¿e ma�ciowe. Ka¿-
de pod³o¿e posiada liczbê wodn¹,
która odpowiada ilo�ci wody w gra-
mach, jak¹ trwale wi¹¿e 100 g pod-
³o¿a w temp. 20 oC. Oznacza to, ¿e
1 cz. lanoliny o liczbie wodnej oko³o
200 powinna zwi¹zaæ 2 cz. wody,
w praktyce jednak nie mo¿emy
wprowadziæ a¿ tak du¿ej ilo�ci wody
do pod³o¿a. Pod³o¿a o ma³ej liczbie
wodnej (wazelina LW oko³o 7) mo¿-
na mieszaæ z pod³o¿ami o wiêkszej
LW lub dodawaæ emulgatorów, któ-
re podnosz¹ zdolno�æ wi¹zania wody
(cholesterol, lanolina) [3].

Rp.
Vit. A 50 000 j.m.
3 % Sol. Acidi borici 10,0
Vaselini ad 50,0
M.f. unguentum

W powy¿szej recepcie roztwór
kwasu borowego nie zostanie zwi¹-
zany z wazelin¹ w trwa³y sposób,
bêdzie siê wydziela³. Poprawa recep-
ty mo¿e nast¹piæ poprzez zamianê
czê�ci wazeliny - lanolin¹.

Substancja lecznicza mo¿e byæ
w pod³o¿u rozpuszczona, zawieszo-
na lub zemulgowana najczê�ciej po
uprzednim rozpuszczeniu w odpo-
wiednim rozpuszczalniku. Z tego
wzglêdu mo¿na podzieliæ ma�ci na
roztwory, zawiesiny i emulsje.

Ma�ci - roztwory
Najlepiej nadaje siê do rozpusz-

czenia kamfora, mentol, tymol i z nich
czêsto przyrz¹dza siê ma�ci - roz-
twory.

Rp.
Camphorae ung. 100,0

Ma�æ sporz¹dza siê przez roz-
puszczenie 10 g rozdrobnionej kam-
fory w stopionej wazelinie hydrofi-
lowej (90 g) i och³adza do zestale-
nia. Warto zwróciæ uwagê na rodzaj
pod³o¿a stosowany w tej ma�ci.

Wazelina hydrofilowa o sk³adzie:

Cholesterolum 3,0 cz.
Alkohol stearylicus 3,0 cz.
Cera alba 8,0 cz.
Vaselinum album 86,0 cz.

posiada du¿¹ liczbê wodn¹ (nie
mniej ni¿ 250), co pozwala na sze-
rokie wykorzystanie w kosmetyce
i recepturze.

Ma�ci - zawiesiny
Nale¿y przyrz¹dzaæ z bardzo

drobno rozdrobnionych substancji
leczniczych i od stopnia rozdrobnie-
nia zale¿y efekt leczniczy. Wymaga
siê, aby cz¹steczki substancji w ma-
�ciach do pokrywania skóry by³y
mniejsze od 50 µm, a w ocznych do
20 µm. Ma�ci z hydrokortyzonem
powinny zawieraæ cz¹steczki wiel-
ko�ci 5-25 µm. Do oficynalnych
ma�ci zawiesin nale¿¹: ma�æ borna,
cynkowa, siarkowa, sulfatiazolowa.

Ma�ci - emulsje
Zawieraj¹ substancjê lecznicz¹

rozpuszczon¹ w odpowiednim roz-
puszczalniku i zemulgowan¹ w pod-
³o¿u z dodatkiem emulgatora. Emul-
gowanie na wiêksz¹ skalê przepro-
wadza siê po stopieniu pod³o¿a.
Ma�ci emulsje W/O lub O/W otrzy-
muje siê dodaj¹c do zestalonego
pod³o¿a porcjami wodê i energicz-
nie miesza w mo�dzierzu. Mo¿na
pod³o¿e stopiæ i dodawaæ - przy sta-
³ym mieszaniu fazy wodnej ogrzanej
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do tej samej temperatury, mieszaj¹c
w mo�dzierzu a¿ do zastygniêcia ma-
�ci.

Do oficynalnych ma�ci b¹d� pod-
³o¿y emulsyjnych nale¿¹:

Cholesteroli unguentum
Cholesterolum 3,0 cz.
Vaselinum album 18,0 cz.
Paraffinum solidum 15,0 cz.
Paraffinum liquidum 64,0 cz.

Ma�æ o wysokiej LW 120 jest
u¿ywana jako dobry emulgator w
preparatach recepturowych i kosme-
tyce w postaci nieprzetworzonej lub
jako sk³adowa preparatów leczni-
czych. Wykazuje dzia³anie nat³usz-
czaj¹ce, ochronne, tworzy film oklu-
zyjny. Jest bardzo dobr¹ ma�ci¹ obo-
jêtn¹, wskazan¹ zw³aszcza w przy-
padkach nietolerancji innych ma�ci,
po d³ugotrwa³ym leczeniu ma�ciami
sterydowymi, w przypadkach me-
chanicznych, termicznych i chemicz-
nych uszkodzeñ skóry, w zaniku
i zniszczeniu skóry, dermatitis atopi-
ca (AZS). Ma�æ cholesterolowa nie
powoduje uczuleñ [4].

Przygotowuj¹c ma�æ nale¿y od-
powiednio dobraæ naczynia do spo-
rz¹dzania (mo�dzierz, pistel, kliszka

lub mechanicznie - mikser receptu-
rowy) i warunki wytwarzania (wy-
konanie aseptyczne).

Przygotowaæ substancje aktyw-
ne (zmikronizowaæ do odpowiedniej
wielko�ci, je¿eli to konieczne).

Przygotowaæ odpowiednie pod-
³o¿e (zmieszaæ, ewentualnie stopiæ,
przes¹czyæ, och³odziæ).

Wprowadziæ substancjê lecznicza
do pod³o¿a. Ma�ci-roztwory spo-
rz¹dza siê przez rozpuszczenie sub-
stancji leczniczej w stopionym pod-
³o¿u i mieszanie do zastygniêcia. Ma-
�ci-zawiesiny zawieraj¹ cia³a sta³e
o odpowiednim stopniu rozdrobnie-
nia. Wykonanie takich ma�ci prze-
biega w dwóch etapach. Najpierw
rozciera siê substancjê (substancje)
lecznicz¹ z równ¹ ilo�ci¹ stopionego
pod³o¿a, a nastêpnie, po uzyskaniu
jednolitej masy, dodaje siê pozosta³¹
czê�æ pod³o¿a i miesza a¿ do zesta-
lenia. To wstêpne ucieranie pozwala
skróciæ czas potrzebny do uzyska-
nia jednorodnego uk³adu oraz wp³y-
wa korzystnie na zmniejszenie wiel-
ko�ci cz¹stek. Drugi etap - miesza-
nie, nie wp³ywa na wielko�æ cz¹stek.
Przy otrzymywaniu ma�ci-emulsji
mo¿na wykorzystaæ rozpuszczalno�æ
substancji w wodzie (ma�ci-emulsje

typu W/O) lub w oleju ( ma�ci O/
W).

Proces emulgowania prowadzi siê
najczê�ciej w temperaturze pokojo-
wej. Mo¿na go przyspieszyæ pod-
wy¿szaj¹c temperaturê. Jest to mo¿-
liwe w przypadku substancji leczni-
czych o dostatecznej trwa³o�ci.

Gotow¹ ma�æ zapakowaæ do
pude³ka i odpowiednio oznaczyæ.

Obecnie szeroka gama prepara-
tów gotowych zapewnia potrzeby
skórnych niedoskona³o�ci, jednak
dermatolodzy nadal maj¹ swoje
sprawdzone przepisy recepturowe,
które s¹ nieocenion¹ pomoc¹ (ze
wzglêdu terapeutycznego i ekono-
micznego) dla pacjenta.

dr farm. Piotr Belniak
Katedra i Zak³ad Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pi�miennictwo
1. Farmakopea Polska VI. Warszawa 2002,
2.  Krówczyñski L., Jachowicz R.: Æwicze-

nia z receptury. Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagielloñskiego 2000,

3. Janicki S., Fiebig A., Szmitowska M.:
Farmacja Stosowana. (IV) PZWL War-
szawa 2002.

4. Adamowicz K.M. sp.j. �Pharma-Cosme-
tic�. Kraków 2007.
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 Obecnie coraz czê�ciej, jako
przyprawa do potraw u¿ywany jest
hyzop lekarski (Hyssopus officina-
lis L.). Nie wszyscy jed-
nak wiedz¹ jak szerokie
spektrum dzia³ania far-
makologicznego ma ten
surowiec. Jego w³a�ci-
wo�ci lecznicze by³y zna-
ne od dawna. Aktualnie
wchodzi on w sk³ad mie-
szanek zio³owych, a tak-
¿e wystêpuje w prepa-
racie o dzia³aniu wy-
krztu�nym o nazwie Pec-
tosol (Herbapol, Prusz-
ków). Wystêpuj¹cy
w hyzopie olejek hyzo-
powy ma dzia³anie bak-
teriobójcze. W mieszan-
kach zio³owych olejek
eteryczny stosuje siê do
masa¿y, k¹pieli, kom-
presów oraz inhalacji.
Ziele H. officinalis jest
tak¿e stosowane jako
przyprawa kuchenna
oraz jako dodatek do
wódek i likierów. Hyzop
jest tak¿e cenn¹ ro�lin¹
pod wzglêdem po¿ytku
nektarowego. Jego wydajno�æ mio-
dowa mo¿e siêgaæ 400 kg z 1 ha.
Wydajno�ci¹ miodow¹ dorównuje
pszczelnikowi mo³dawskiemu (Dra-
cocephalum moldavica L.). Miód
hyzopowy jest aromatyczny i nale¿y
do najlepszych.

Hyzop lekarski - Hyssopus offi-
cinalis L. nale¿y do rodziny Wargo-
wych (Lamiaceae)  Jest on ro�lin¹

biblijn¹ ro�lin¹, wymienian¹ wielo-
krotnie w Starym Testamencie jako
�rodek oczyszczaj¹cy, �Aby doko-
naæ oczyszczenia, m¹¿ czysty we-
�mie hisop, zanurzy w wodzie
i pokropi namiot oraz wszystkie
sprzêty i wszystkich, którzy siê tam

znajduj¹�.  Nazwa hyzop wywodzi
siê z arabskiego - azzof lub hebraj-
skiego ezob, co oznacza �wiête zie-

le. Surowiec ten znany
i wysoko ceniony by³ w
staro¿ytnej Grecji.
Specjaln¹ pozycjê zaj-
mowa³ w kulturze he-
brajskiej, gdzie uwa¿a-
ny by³ za ziele �wiête o
w ³ a � c i w o � c i a c h
oczyszczaj¹cych, za-
równo w sensie fizycz-
nym, jak i duchowym.
Gdy powstawa³y
pierwsze uczelnie me-
dyczne, hyzop by³ zali-
czany do bardzo sil-
nych i skutecznych le-
ków szczególnie
w chorobach ¿o³¹dka,
dróg oddechowych,
a nawet gru�licy. Upra-
w¹ jego zajmowali siê
tak¿e mnisi w przy-
klasztornych ogród-
kach. Do rozpo-
wszechnienia hyzopu
jako ro�liny leczniczej
szczególnie przyczyni³y
siê zakony benedykty-

nów i cystersów. W zielnikach pol-
skich hyzop pojawi³ siê w XVI wie-
ku, pisa³ o nim w swoim Herbarzu
Marcin z Urzêdowa. W Polsce hy-
zop nazywany jest józefkiem.

Jak podaje literatura na �wiecie
wyró¿nia siê ró¿ne gatunki hyzopu:

Hyzop lekarski, józefkiem zwany

NOWO�Æ  HERBARIUM APTEKARZA POLSK IEGO

Fitoterapia to nie tylko substancje ro�linne bêd¹ce sk³adnikami leków zio³owych, to tak¿e suplementacja diety,
a tak¿e stosowanie zió³ jako przypraw w domowej kuchni. Na ³amach Aptekarza Polskiego rozpoczynamy prze-
gl¹d zió³ w formie monografii zwracaj¹c uwagê zarówno na walory u¿ytkowe, jak i wykorzystanie prezentowanych
zió³ w praktyce medycznej. Nie zapominaj¹c równie¿ o skutkach ubocznych stosowania zió³, na które ostatnio
coraz czê�ciej zwracamy uwagê.
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Hyssopus angustifolius; H. ambi-
guus (Trautv.) Iljin; H. cretaceus
Dubjan.; H. cuspidatus Boriss.;
H. ferganensis Boriss.; H. latilabia-
tus C.Y.Wu & H.W.Li; H. lophan-
thoides Buch.-Ham. ex D.Don;
H. macranthus Boriss.; H. ocymi-
folius Lam.; H. officinalis L.; H. se-
ravschanicus (Dub.) Pazij; Hysso-
pus tianschanicus Bo-
riss. W obrêbie gatunku
okre�lanego jako Hysso-
pus officinalis L. ssp. of-
ficinalis Brig. var. vulga-
ris Benth., wyró¿nia siê
trzy formy botaniczne o
ró¿nych barwach kwia-
tów:  fioletowoniebieskich
- f. cyaenus Alefed; ró-
¿owych - f. ruber Alefed;
bia³ych - f. albus Alefed,
które wykazuj¹ ró¿ne za-
warto�ci procentowe
olejku eterycznego.

Hyzop pochodzi z po-
³udniowo-zachodniej Azji
i po³udniowej Europy.
Wystêpuje on na ni¿u,
pogórzu, rzadziej w piê-
trze górskim. Najlepiej
ro�nie na pod³o¿u wa-
piennym, na suchych i s³o-
necznych zboczach,
³¹kach lub pod murami,
czasem w ogrodach,
zw³aszcza starych ogro-
dach przyklasztornych. Spotkaæ go
mo¿na we wschodniej i �rodkowo-
wchodniej Europie (Ural), Francji,
W³oszech, krajach ba³kañskich,
Ukrainie (Krym) oraz Azji.

Hyzop lekarski ze wzglêdu na
barwê i zapach kwiatów ma zasto-
sowanie jako ro�lina ozdobna i przy-
prawowa, mo¿na go uprawiaæ na
balkonie, a nawet w doniczce na
oknie. Ponadto w ogrodach hyzop
dostarcza po¿ytku pszczelego jest
dziêki temu ceniona jako ro�lina mio-

dodajna. Ziele hyzopu jest w Polsce
coraz czê�ciej stosowany jako przy-
prawa dodawana do potraw.

Ze wzglêdu na zawarto�æ i sk³ad
chemiczny hyzop ma zastosowanie
jako ro�lina lecznicza, stosowany on
mo¿e byæ równie¿ w kosmetyce.
G³ównymi sk³adnikami farmakolo-
gicznie czynnymi s¹: olejek eterycz-

ny, taniny oraz inne zwi¹zki polife-
nolowe, a tak¿e sterole i triterpeny.

W celach leczniczych zbiera siê
kwitn¹ce, ulistnione wierzcho³ki pê-
dów hyzopu (Herba Hyssopi). Ziele
hyzopu, które zawiera do 8% garb-
ników, wywiera dzia³anie typowe dla
tej grupy zwi¹zków. Po podaniu do-
ustnym wyci¹gu nastêpuje zmniejsze-
nie przenikania wody przez b³onê �lu-
zow¹ jelit i zahamowanie biegunki,
znaczne ograniczenie ilo�ci bakterii

jelitowych, wi¹zanie toksyn bakteryj-
nych i stopniowe zmniejszanie stanu
zapalnego. Napary z hyzopu zmniej-
szaj¹ nieznacznie napiêcie miê�ni
g³adkich przewodu pokarmowego
oraz przywracaj¹ prawid³ow¹ pery-
staltykê jelit, dlatego polecane s¹ przy
wzdêciach i nieregularnych wypró¿-
nieniach. Obecno�æ zwi¹zków gory-

czowych w zielu hyzo-
pu zwiêksza wydziela-
nie soku ¿o³¹dkowego
oraz poprawia motory-
kê jelit wskutek spa-
zmolitycznego dzia³ania
olejku eterycznego,
dlatego te¿ surowiec
ma w³a�ciwo�ci wia-
tropêdne (carminati-
vum). Hyzop i jego pre-
paraty stosuje siê tak-
¿e w przewlek³ych nie-
¿ytach oskrzeli, po-
mocniczo w dychawicy
oskrzelowej, zmniej-
szeniu diurezy i nad-
miernej potliwo�ci. Ze-
wnêtrznie stosuje siê do
p³ukania w stanach za-
palnych gard³a i jamy
ustnej.  Hyzop zwalnia
tak¿e napiêcie obwo-
dowych naczyñ krwio-
no�nych, dzia³a miej-
scowo przeciwzapal-
nie, przeciwwirusowo

(Herpes simplex) i rozkurczowo.
U dzieci hyzop wykorzystywany

jest w chorobach z gor¹czk¹ i kasz-
lem. W Izraelu ziele u¿ywane jest
w przypadku bólu krzy¿a oraz do
rozgrzewania cia³a. H. officinalis jest
tak¿e stosowany w zapaleniach gór-
nych dróg oddechowych w home-
opatii i medycynie paliatywnej. Hy-
zop jest tak¿e wykorzystywany tak-
¿e w weterynarii jako �rodek lecz¹-
cy zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe u
zwierz¹t.
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Hyzop lekarski w postaci napa-
rów mo¿na piæ w pocz¹tkowych sta-
diach przeziêbieñ i grypy. Nalewki
sporz¹dzone z hyzopu stosuje siê
przy zapaleniu oskrzeli i uporczywym
kaszlu ³¹cznie z innymi zio³ami o dzia-
³aniu wykrztu�nym takimi jak: lukre-
cja, oman i biedrzeniec any¿. W przy-
padku kaszlu u¿ywaæ mo¿na tak¿e
przyrz¹dzonego z naparu syropu
(³¹cznie z kwiatami dziewanny lub
lukrecji). Zewnêtrznie olejek hyzo-
powy stosowaæ mo¿na do nacierañ
klatki piersiowej. W tym
celu rozpuszcza siê
wówczas 10 kropli olej-
ku z hyzopu w 20 ml ole-
ju migda³owego lub s³o-
necznikowego. Do tak
przygotowanej mieszani-
ny mo¿na dodawaæ rów-
nie¿ olejek tymiankowy
i eukaliptusowy. W sta-
nach nerwowego wy-
czerpania oko³o 5-10
kropli olejku dodaje siê
do k¹pieli. Ziele hyzopu
wchodzi w sk³ad wielu
mieszanek zio³owych
stosowanych w nie¿ycie
oskrzeli, st³uczeniach
oraz nadmiernej potli-
wo�ci r¹k i stóp.

We wspó³czesnej aromaterapii
poza schorzeniami górnych dróg od-
dechowych i reumatyzmie olejek hy-
zopowy znajduje zastosowanie przy
wszelkich infekcjach wirusowych,
oraz st³uczeniach i trudno-goj¹cych
siê ranach. Reguluje ci�nienie krwi i
kr¹¿enie. W kosmetyce w postaci
kremów, ¿eli i ma�ci daje dobre
efekty przy naderwaniu �ciêgien,
opuchliznach, st³uczeniach itp. Pre-
paraty te dzia³aj¹ p/zapalnie, p/obrzê-
kowo, p/bakteryjnie..

W kuchni surowcem przyprawo-
wym jest ziele hyzopu. Do tego celu

zbiera siê szczyty pêdów z li�æmi w
pocz¹tkowej fazie kwitnienia. Hyzop
u¿ywa siê zarówno w stanie �wie-
¿ym, jak i po wysuszeniu. Ro�lina
odznacza siê przyjemnym, balsa-
micznym, s³odkawo-kamforowym
zapachem i cierpkim korzennym sma-
kiem. Na potrzeby domowe wy-
starcz¹ 2-3 ro�liny uprawiane
 w ogródku, poniewa¿ do potraw
dodaje siê tylko niewielk¹ ilo�æ zie-
la. S³u¿y jako przyprawa zaostrza-
j¹ca smak md³ych potraw, do zupy

ziemniaczanej i fasolowej, a tak¿e do
serów, twarogów i pasztetów. Hy-
zopem mo¿na przyprawiaæ m.in. pie-
czeñ wieprzow¹, ziemniaki gotowa-
ne i sma¿one. Dodaje siê go te¿ do
sa³atek ze �wie¿ych ogórków i po-
midorów. We Francji i Hiszpanii do-
daje siê szczyptê hyzopu do wielu
sosów, do majonezu i ró¿nych sa³a-
tek jarzynowych. Ziele i olejek znaj-
duj¹ zastosowanie równie¿ w winiar-
stwie do produkcji wermutów oraz
przemy�le spirytusowym do sporz¹-
dzanie gorzkich likierów typu Char-
treuse i benedyktynki, którym nada-
je pikantny, gorzkawy smak. Na Bli-

skim Wschodzie sfermentowane li-
�cie hyzopu s³u¿¹ do sporz¹dzania
orze�wiaj¹cych, niskoalkoholowych
przetworów. Hyzop jako przyprawa
jest popularny tak¿e na Wêgrzech
oraz w Niemczech, gdzie dodawany
jest do zup. Jest te¿ sk³adnikiem wie-
lu mieszanek przyprawowych.

UWAGA: G³ówne sk³adniki olej-
ku hyzopowego (pinokamfon oraz
izo-pinokamfon) po przekroczeniu
dawek toksycznych mog¹ powodo-

waæ wystêpowanie
drgawek. Pierwsze
wzmianki o dzia³aniu
tego typu by³y opisane
ju¿ w 1891 roku przez
Cadeac i Meunier, któ-
rzy po podaniu iniekcyj-
nym dawki 2,5 mg/kg
psu stwierdzili natych-
miastow¹ odpowied�
neurotoksyczn¹. Opi-
sywane by³y równie¿
przyk³ady przedawko-
wania olejku hyzopo-
wego (15-30 kropel)
które wywo³ywa³o
drgawki u pacjentów.
Poznanie dok³adnego
mechanizmu neurotok-

syczno�ci sk³adników olejku ete-
rycznego otrzymanego z hyzopu le-
karskiego s¹ przedmiotem dalszych
badañ.

Ze wzglêdu na powy¿sze sk³ad-
niki stosowanie olejku hyzopowego
do inhalacji powinno odbywaæ siê po
konsultacji z aromaterapeut¹.

Nie zaleca siê stosowania olejku
kobietom w ci¹¿y.

dr n. farm. Tomasz Baj
Katedra i Zak³ad Farmakognozji

Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

Pi�miennictwo u Autora
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Podstawowym objawem choro-
by Alzheimera jest demencja, zwana
tak¿e otêpieniem. Cechuje j¹ znacz-
ne obni¿enie sprawno�ci intelektual-
nej, zwykle na skutek uszkodzenia
mózgu. Uszkodze-
nie mog¹ spowo-
dowaæ czynniki ze-
wnêtrzne (substan-
cje toksyczne, ura-
zy mechaniczne
itp.). Mówimy
wówczas o de-
mencji wtórnej.
Jest to znacz¹ca
mniejszo�æ przy-
padków, bo tylko
10% ogólnej liczby
pacjentów cierpi¹-
cych na demencjê.
U pozosta³ych
90% chorych dia-
gnozuje siê demen-
cjê pierwotn¹, spo-
wodowan¹ proce-
sami neurodegene-
racyjnymi lub nieprawid³owo�ciami w
funkcjonowaniu naczyñ krwiono-
�nych. Chorobê Alzheimera zalicza
siê do demencji pierwotnych, neu-
rodegeneracyjnych. W tej jednost-
ce chorobowej mo¿na dodatkowo
wyszczególniæ jej formê starcz¹, któ-
ra objawia siê po 65 roku ¿ycia, oraz

przedstarcz¹, która dotyka pacjen-
tów m³odszych, poni¿ej 65 roku
¿ycia. Zapadalno�æ na chorobê Al-
zheimera u osób przed 65 rokiem
¿ycia mo¿e mieæ zwi¹zek z predys-

pozycjami rodzinnymi (odkryto sze-
reg genów, mog¹cych odgrywaæ rolê
w patogenezie choroby).

APP - Amyloid Precursor Prote-
in (bia³ko prekursorowe amyloidu)
jest bia³kiem transb³onowym obec-
nym w wiêkszo�ci organelli komór-
kowych. Alfa, beta, gamma - to pro-

teazy asparylowe bior¹ce udzia³
w ciêciu bia³ka APP. Jedna z dróg
proteolizy prowadzi to powstania
krótkiego peptydu, który ulega agre-
gacji tworz¹c blaszki amyloidowe.

P o d s t a w o -
wym objawem
obserwowalnym
w chorobie Al-
zheimera jest upo-
�ledzenie funkcji
poznawczych i in-
telektualnych, w
pocz¹tkowym
stadium choroby
objawiaj¹ce siê
g³ównie jako za-
niki pamiêci krót-
kotrwa³ej. Ozna-
cza to, ¿e pacjen-
ci maj¹ k³opoty
z przywo³aniem
zdarzeñ bie¿¹-
cych i przyswaja-
niem nowych in-
formacji, nato-

miast nienaruszone s¹ wspomnienia
sprzed wielu lat. Potem mog¹ do³¹-
czyæ siê objawy takie, jak: zaburze-
nia nastroju, osobowo�ci i zachowa-
nia, w tym objawy psychotyczne.
Dochodz¹ do tego trudno�ci w wy-
s³awianiu siê, nazywaniu przedmio-
tów, zaburzenia orientacji w czasie

Choroba Alzheimera pod lup¹ naukowców
Objawy choroby, zwanej dzisiaj jako �choroba Alzheimera� opisa³ jako pierwszy w 1906 Alois Alzhe-

imer - niemiecki psychiatra i neuropatolog. Zaobserwowa³ on u pacjentki - Auguste Deter - zestaw symp-
tomów, które okre�li³ jako �niezwyk³¹ chorobê kory mózgowej�. G³ównym objawem klinicznym by³a po-
stêpuj¹ca demencja, za� pod wzglêdem neuropatologicznym choroba cechowa³a siê �osadzaniem dziwnej
substancji w korze mózgu� (wspó³czesna medycyna okre�la to zjawisko jako pozakomórkowe odk³adanie
siê blaszek amyloidowych) oraz �dziwnymi zmianami w neurofibrylach� (dzisiaj zmiany te, wystêpuj¹ce
wewn¹trz komórek, nazywane s¹ spl¹tkami neurofibrylarnymi).  Chocia¿ od czasów Aloisa Alzheimera
uczeni poczynili znacz¹ce postêpy w poznaniu mechanizmów powoduj¹cych pojawianie siê tych zmian,
pe³na etiologia i patogeneza choroby ci¹gle jeszcze nie s¹ do koñca wyja�nione.

Ryc. 1. Amyloid Precursor Protein
(bia³ko prekursorowe amyloidu). Ilustracja. OS
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i przestrzeni, brak zainteresowania
otoczeniem. Pamiêæ chorego stop-
niowo pogarsza siê, a ubytki zaczy-
naj¹ obejmowaæ coraz wiêkszy za-
kres wspomnieñ i wyuczonych czyn-
no�ci. Gdy choroba postêpuje pa-
cjent ma trudno�ci z rozpoznaniem
osób, komunikacj¹, samodzielnym
wykonaniem najprostszych, codzien-
nych czynno�ci. W koñcowym sta-
dium pacjent traci mo¿liwo�æ spraw-
nego poruszania siê i kontroli funkcji
fizjologicznych.

Stuprocentowo pewn¹ diagnozê
daje jedynie pobranie i zbadanie ma-
teria³u sekcyjnego.  Mimo to szereg
nowoczesnych badañ i testów po-
zwala na postawienie dosyæ wiary-
godnej diagnozy na ¿ywym pacjen-
cie. Aby zmniejszyæ ryzyko b³êdne-
go rozpoznania lekarze przed osta-
tecznym orzeczeniem choroby
Alzheimera wykluczaj¹ choroby we-
wnêtrzne oraz inne neurodegenera-
cyjne schorzenia, które mog¹ mieæ
wp³yw na nieprawid³owe funkcjono-
wanie o�rodkowego uk³adu nerwo-
wego. Podstawowe badania to EEG
i tomografia komputerowa mózgu.
Stosuje siê tak¿e szereg kryteriów
rozpoznawczych. Natomiast dla
okre�lenia ciê¿ko�ci choroby mo¿na

pos³u¿yæ siê ró¿norodnymi testami
np. skal¹ MMSE (Mini Mental Sta-
te Examination), czyli krótk¹ skal¹
oceny stanu psychicznego. Test bada
podstawowe funkcje poznawcze -
pamiêæ, orientacjê, koncentracjê.
Badana osoba mo¿e uzyskaæ mak-
symalnie 30 punktów. Niski wynik
testu sugeruje otêpienie. Niekiedy
diagno�ci pos³uguj¹ siê tak¿e tzw.
testem rysowania zegara. Test ten
z kolei bada przede wszystkim zdol-
no�æ abstrakcyjnego my�lenia, a tak-
¿e umiejêtno�æ ³¹czenia funkcji wzro-
kowych i wykonawczych.

Ryc. 3. Przedstawia Test zegara
to badanie, podczas którego pacjent
ma narysowaæ zegar analogowy
i wskazaæ aktualny czas. To z pozo-

ru proste zadanie mo¿e sprawiaæ
du¿e trudno�ci osobie cierpi¹cej na
demencjê.

Terapia choroby Alzheimera
przebiega zwykle trójtorowo. Przede
wszystkim zastosowane leczenie po-
winno byæ ukierunkowane na zacho-
wanie przez pacjenta funkcji po-
znawczych. Odwleka to moment in-
walidyzacji chorego, podnosi jego
jako�æ ¿ycia i odci¹¿a opiekunów.
Chory w pewnym momencie nie
mo¿e ju¿ nauczyæ siê ¿adnej nowej
rzeczy, co obejmuje tak¿e nieumie-
jêtno�æ wykonania pró�b, czy ¿yczeñ
opiekuna. Wadliwe funkcjonowanie
pamiêci powoduje, i¿ osoba chora
ci¹gle czego� szuka, o zgubienie, czy
te¿ schowanie obwiniaj¹c najbli¿-
szych, niekiedy zachowuje siê przy
tym agresywnie. Cz³owiek taki czu-
je siê niekiedy zagubiony, przybity,
osaczony, na skutek choroby mog¹
pojawiæ siê urojenia i fobie. Dlatego
terapia powinna równie¿ obejmowaæ
zwalczanie symptomów towarzysz¹-
cych poprzez zaordynowanie leków
takich jak neuroleptyki, antydepre-
santy, czy anksjolityki. Trzecim,
ostatnim, lecz nie mniej wa¿nym fila-
rem leczenia jest prowadzenie tera-
pii behawioralnej i treningu kognityw-
nego.

Leki poprawiaj¹ce funkcje po-
znawcze nakierowane s¹ na przy-
wrócenie prawid³owej komunikacji
pomiêdzy neuronami w mózgu. Po-
niewa¿ w przypadku choroby Alzhe-
imera upo�ledzone zostaje przewod-
nictwo bod�ców cholinergicznych,
jednym z g³ównych kierunków tera-
pii jest próba poprawienia tej drogi
neurotransmisji. W schematach le-
czenia swoje miejsce znalaz³y leki
z grupy inhibitorów acetylocholino-
esterazy - takryna, donepezil, riwa-
stigmina i galantamina. Zastosowa-
nie takryny ograniczaj¹ jednak jej
dzia³ania niepo¿¹dane (g³ównie ne-

Ryc. 2. Wykres przedstawiaj¹cy zale¿no�æ pomiêdzy wiekiem
w latach, a zapadalno�ci¹ na chorobê Alzheimera.

(na podstawie slajdów przygotowanych przez prof. Charlottê Kloft)

Ryc. 3. Test zegara
 Ilustracja. OS



– 26 –

MANUA£ APTEKARSKI

gatywny wp³yw na w¹trobê). Done-
pezil, galantamina i riwastigmina s¹
wyra�nie lepiej tolerowane. Riwastig-
mina znajduje równie¿ zastosowanie
w leczeniu demencji wraz z objawa-
mi choroby Parkinsona.

Galantamina i riwastigmina wystê-
puj¹ w postaci p³ynów doustnych,
a donepezil doczeka³ siê opracowa-
nia tabletki rozpuszczalnej w jamie
ustnej (w 2006 roku). W 2007 roku
pojawi³a siê rivastigmina w postaci
plastrów przezskórnych. £atwiejsze
w aplikacji postaci leków s¹ niezmier-
nie pomocne w sytuacjach, kiedy
chorzy z powodu zaburzeñ chorobo-
wych odmawiaj¹ przyjmowania �tra-
dycyjnych� tabletek.*

Przyjmuje siê równie¿, i¿ istotnym
patogenetycznie czynnikiem wywo-
³uj¹cym zwyrodnienie mózgu jest
nadmierna stymulacja receptorów
NMDA. Powoduje to w nastêpstwie
toksyczne przeci¹¿enie komórek jo-
nami wapnia. Substancj¹ blokuj¹c¹
szlak ekscytotoksyczno�ci, która
znalaz³a zastosowanie w praktyce
medycznej jest antagonista recepto-
ra NMDA - memantyna.

Oprócz dwóch wymienionych
powy¿ej grup leków, w leczeniu sta-
nów otêpienia zastosowanie znajduj¹
równie¿: standaryzowane ekstrakty
z mi³orzêbu, nicergolina, dihydroer-
gotoksyna, pyritinol, nimodipina, pi-
racetam.

Poniewa¿ skupiska beta-amylo-
idu powoduj¹ powstanie stanu zapal-
nego, który przypuszczalnie ma zna-
czenie w patogenezie choroby Alzhe-
imera, podejmowane s¹ próby spo-
wolnienia choroby za pomoc¹ nie-
steroidowych leków przeciwzapal-
nych. Naukowcy zwrócili równie¿
uwagê na rolê niszczycielskiego
wp³ywu wolnych rodników na ko-
mórki mózgu. Niektóre z badañ
wskazuj¹ na ochronny wp³yw zwi¹z-
ków o w³a�ciwo�ciach przeciwrod-
nikowych, m.in. witamin E i C.

Naukowcy nie ustaj¹ w poszuki-
waniu leków, które swoj¹ skutecz-
no�ci¹ prze�cignê³yby dostêpne w tej
chwili preparaty. Obecnie pod lup¹
naukowców znajduj¹ siê substancje
neurotropowe, terapia genowa, oraz
inhibitory enzymów odpowiedzial-
nych za nieprawid³owe ciêcie bia³ek

SUBSTANCJA 
Dawka 

pocz¹tkowa 
Dawka 

podtrzym uj¹ca 
Schem at 

dawkowania 

Indukcja 
enzym ów 

w¹trobowych 

Donepezil 5 m g 5-10 m g 
Raz na dobê,  

w ieczorem  
TAK 

Riwastigm ina 3 m g 6-9-12 m g 

Dwa razy na 

dobê, 

 rano i 

w ieczorem ,  
z posi³kiem  

NIE 

Galantam ina 8 m g 16-24 m g 

Raz na dobê, 

 rano, 

 z posi³kiem  

TAK 

 

Objaw 
niepo¿¹dany 

Donepezil 
(n=747) 

Riwastigmina 
(n=1189) 

Galantamina 
(n=1040) 

Nudno�ci 11% 47% 24% 

Wymioty 5% 31% 13% 

Biegunka 10% 19% 9% 

Ból g³owy 10% 17% 8% 

 

prekursorowych blaszek amyloido-
wych.

Celem zastosowanej terapii po-
winno byæ przede wszystkim zapew-
nienie wysokiej jako�ci ¿ycia pacjen-
ta i utrzymanie jego funkcji poznaw-
czych na takim poziomie, aby móg³
on jak najd³u¿ej samodzielnie uczest-
niczyæ w codziennym ¿yciu. Pracow-
nicy s³u¿by zdrowia, w tym farma-
ceuci powinni wspieraæ w tym celu
zarówno pacjentów, jak i ich opie-
kunów.

mgr farm. Olga Sierpniowska

Opracowanie na podstawie wy-
k³adu prof. Charlotty Kloft z Uni-
wersytetu Marcina Lutra w Hal-
le-Wittenberg wyg³oszonego pod-
czas IV Miêdzynarodowej Konfe-
rencji Naukowo-Szkoleniowej Far-
maceutów � Kraków 2008.

Dodatkowe �ród³a:
http://www.alzheimer.pl/ - polska strona

choroby Alzheimera
*Nie wszystkie z wymienionych form leku

dla tych substancji s¹ dostêpne na
rynku polskim.


