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CZASEM LATO NAD WOD¥,

CZASEM WODA LETNI¥ BURZ¥ PRZYCHODZI...

W rubryce Panorama Samorz¹du Aptekarskiego publikuje-
my dwie wypowiedzi komentuj¹ce wyrok Europejskiego Trybuna-
³u Sprawiedliwo�ci z dnia 19 maja 2009 roku, w którym wyra¿ono
pogl¹d, ¿e posiadanie i prowadzenie apteki mo¿e byæ zastrze¿one
wy³¹cznie dla farmaceutów. Magister Piotr Jó�wiakowski, prezes
Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie uwa¿a, ¿e wyrok rodzi
�szereg kontrowersji, zarówno prawnych jak i gospodarczych�
i postuluje, ¿e �w tej sprawie powinien wypowiedzieæ siê ka¿dy
farmaceuta w formie przeprowadzonej przez samorz¹d ankiety�.

Magister Andrzej Prygiel, prezes Okrêgowej rady Aptekar-
skiej w Opolu uwa¿a, nawi¹zuj¹c do wydarzeñ z 2001 roku, ¿e
�powinni�my zdobyæ siê jeszcze raz na zbiorowy wysi³ek i wyst¹-
piæ z inicjatyw¹ obywatelsk¹ przedstawiaj¹c nasz projekt Prawa
farmaceutycznego�. A jakie jest Pañstwa zdanie, w tej sprawie?

Przed nami lato, pora wakacji. Zapewne wielu naszych czy-
telników we�mie w tym czasie urlop. Jak go spêdziæ? Dok¹d je-
chaæ? - czêsto zadajemy sobie takie lub podobne pytania, spani-
kowani, ¿e nie mamy skonkretyzowanych planów jak wykorzystaæ
wolny od pracy czas. Redakcja Aptekarza Polskiego podpowiada.
Byæ mo¿e wybierzecie siê Pañstwo �ladami magistra Stanis³awa
Karwackiego, farmaceuty i obie¿y�wiata g³odnego nowych wra-
¿eñ i ciekawego �wiata. W artykule doktora Macieja Bilka pt.
�Aptekarz Podró¿nik� opisane s¹ jego rozliczne wêdrówki. Odby³
ich bardzo du¿o. Wêdrowa³ po ojczystej ziemi oraz zapuszcza³ siê
w dalekie zak¹tki �wiata. W jednym z albumów z podró¿y magi-
ster Karwacki napisa³ �Obce dzie³a sztuki i architektury znaæ
i podziwiaæ mo¿emy, nasze polskie jednak - tem wiêcej czciæ, sza-
nowaæ i kochaæ winni�my�. ̄ yczymy, aby wszêdzie, dok¹dkolwiek
zawiedzie wakacyjny szlak towarzyszy³ naszym czytelnikom za-
chwyt nad piêknem natury i upodobanie do napotkanych tam dzie³
bêd¹cych wytworem ludzkich r¹k.

Tytu³ niniejszego artyku³u zapo¿yczyli�my od magister Lidii
Czy¿ autorki lirycznych i nastrojowych wierszy, które publikujemy
rubryce Chwila Oddechu.

Redakcja Aptekarza Polskiego
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�Tkwi¹ce na dnie idea³y za-
czê³y siê domagaæ szerszych prze-
stworzy i rozgorza³a siê ¿¹dza bez-
wzglêdnego ich uciele�nienia. Stró¿
naszych czynów - rozwaga - prze-
staje pe³niæ swe funkcje, za wszel-
ka cenê pragniemy urzeczywistniæ
swe idea³y depcz¹c nawet cia³a w³a-
snych towarzyszy, nawet szczê�cie
jutrzejsze dla w¹tpliwego dzisiej-
szego. Pragniemy byæ tylko jedyny-
mi twórcami tego szczê�cia dla dru-
gich, ¿¹damy dla siebie wy³¹cznie
prawa orania niwy pod zasiew przy-
sz³o�ci, bezwiedna duma, w której
imiê depczemy ju¿ niwy za-
orane. Z has³em <Przez
wandalizm do twórczo�ci>
rwie siê wszystkie wiêzy
miêdzy sob¹, dla skutecz-
niejszej obrony interesów
swej klasy niszczy siê w�ród
niej solidarno�æ. Ka¿dy
komu jest drogi wspólny
cel, bêdzie siê stara³ zej�æ z
tego stanowiska, na którym
w�ród w³asnych towarzyszy
pracy znajduje <wrogów
wewnêtrznych, walka z którymi
przynosi hañbê przede wszystkim
zwyciêzcom>. Pamiêtajmy, ¿e swa-
ry miêdzy nami to woda na m³yn
tych, którym sol¹ w oku by³a nasza
solidarno�æ�*.

Przechodz¹c do projektu czê-
�ci kolejnej Kodeksu Aptekarza, po-
nownie chcê siê odwo³aæ do autory-
tetu wielkiego Aptekarza - tym ra-
zem s¹ to s³owa profesora Jana Mu-
szyñskiego. Czy tre�ci powy¿sze to
tylko s³owa, s³owa, s³owa ...? Po-
patrzmy, co dzieje siê w dobie obec-
nej z naszymi aptekami, z miejscami,
gdzie wykonuj¹c zawód dla utrzyma-

nia w³asnego i w³asnej rodziny, jak
to wyra�nie podkre�lamy przy ka¿-
dej okazji, czerpiemy zyski, przez
roz¿alonych, zawistnych, a mo¿e tyl-
ko chorych okre�lane - �z krzywdy
ludzkiej�. Weszli�my do odnowionej
apteki z ogromnymi nadziejami na
powrót do idea³ów �officina sanita-
tis�, do nieskrêpowanego zarz¹dze-
niami �dyrekcji� wykonywania czyn-
no�ci, które w rezultacie powinny
przynie�æ ulgê w cierpieniu temu, kto
z naszych dzia³añ korzysta, a nam
pozwoliæ na tzw. godziwe ¿ycie.
Z �rozpêdu� niejako, zapatrzeni w

idea³y, stworzyli�my i przyjêli�my
Kodeks Etyki Aptekarza RP, bo
przecie¿ kierowa³a i kieruje nami
wszystkimi �troska o zachowanie
godno�ci zawodu, z której wynika
�wiadomy i dobrowolny obowi¹zek
s³u¿enia chorym�**. Kto z nas dzi-
siaj pamiêta, jakie tre�ci zawarte by³y
w tym pierwszym, sformu³owanym
przez nas samych, kanonie zasad ap-
tekarskich? By³y pó�niejsze noweli-
zacje, w chwili obecnej dyskutuje-
my (oby!) nad tre�ci¹ odpowiadaj¹-
c¹ dzisiejszej sytuacji aptekarstwa.
A w miêdzyczasie by³y - �leki za
grosz�, �ceny hurtowe�, �nagrody-

niespodzianki�, �promocje� i kto by
tam jeszcze zliczy³ wszystkie pomy-
s³y na barwne plamy zwabiaj¹ce pa-
cjenta-klienta nie przymierzaj¹c jak
motyla do okaza³ego kwiatu. Dla
tego samego celu.

Czym w takim razie jest ety-
ka? Warto�ciami najbardziej podsta-
wowymi, ludzkimi, uniwersalnymi,
nie tylko zawodowymi lub grupowy-
mi. Wróæmy do s³ów profesora Mu-
szyñskiego - czy rozwaga przesta³a
pe³niæ sw¹ funkcjê? Czy istnieje jesz-
cze solidarno�æ aptekarska? Czy ju¿
tylko zamykamy siê w �swoich pla-

cówkach�, bo ambicja nie
pozwala        na rozmowê
szczer¹ i prawdziw¹ z ko-
leg¹, bo to przecie¿ poten-
cjalny �wróg�.

A samorz¹d zawodo-
wy? Czym w za³o¿eniu jest
�Izba Aptekarska�,  czym w
praktyce, jakie oczekiwania
³¹czone s¹ z t¹ instytucj¹?
Czy ka¿dy z nas, tak �z rêk¹
na sercu� wie, czym zajmuj¹
siê tzw. organy izby? Czy tyl-

ko samorz¹d postrzegany jest przez
pryzmat p³aconego �haraczu�, jak nie-
którzy aptekarze okre�laj¹ sk³adkê
cz³onkowsk¹?

To ju¿ czê�æ trzecia projektu
Kodeksu Aptekarza RP, bêdzie jesz-
cze czwarta. Mimo okresu wakacyj-
nego, ponownie proszê o dyskusjê.

Kodeks Etyki
Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. III

*Jan Muszyñski, �Nieco o sprawach na-
szych�. Farmacja 1906, nr 6 str. 107

**Wstêp do Kodeksu Etyki Aptekarza RP,
Lublin 24-25 kwietnia 1993 roku

mgr farm. Lidia  Czy¿
Koordynator Departamentu
 Etyki i Deontologii Zawodu
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KODEKS APTEKARZA RP

Czê�æ szczegó³owa

Rozdzia³ II

ZASADY POSTÊPOWANIA WOBEC ZAWODU, NAUKI I SAMORZ¥DU

Art.
Aptekarz powinien ceniæ i szanowaæ swój zawód i chroniæ jego godno�æ. �wiadom ci¹g³ego postêpu w dziedzinie

nauki powinien stale doskonaliæ swe umiejêtno�ci zawodowe  i przekazywaæ je swoim wspó³pracownikom. Moralnym
obowi¹zkiem Aptekarza jest kszta³towanie u rozpoczynaj¹cych pracê zawodow¹ m³odych kolegów wzorców kultury,
poszanowania cz³owieka, nawyku sumienno�ci i odpowiedzialno�ci za wykonan¹ pracê.

Art.
Aptekarz tworzy opiniê o ca³o�ci zawodu wobec czego powinien powstrzymywaæ siê od jakiegokolwiek dzia³ania

lub zaniechania, które mog³yby spowodowaæ naruszenie dobrego imienia pozosta³ych cz³onków zawodu.

Art.
Aptekarz otacza szacunkiem historiê i tradycje zawodu zatem wykazuje dba³o�æ o wszelkie zabytki kultury mate-

rialnej farmacji.
Art.

Aptekarz okazuje w ka¿dej okoliczno�ci nale¿ny szacunek i pomoc dla seniorów zawodu i kolegów pozostaj¹cych
w sta³ej lub czasowej niepe³nosprawno�ci.

Art.
Aptekarz w ka¿dej sytuacji zawodowej powinien zawrzeæ z pracodawc¹ lub pracownikiem tak¹ umowê, która

gwarantowa³aby obu stronom mo¿liwo�æ wykonywania zawodu zgodnie z zasadami okre�lonymi w Kodeksie Etyki
Aptekarza RP. Stosunki miêdzy cz³onkami zawodu powinny opieraæ siê na wzajemnym szacunku, lojalno�ci, kole¿eñ-
stwie i solidarno�ci. Wzajemna ocena powinna byæ sprawiedliwa a bezstronna krytyka przekazywana przede wszyst-
kim osobie zainteresowanej.

Art.
Aptekarz wystrzega siê prowadzenia konkurencyjnej reklamy lub uczestniczenia w promocji niezgodnej z prawem

lub dobrymi obyczajami. Unika te¿ dzia³alno�ci przyczyniaj¹cej siê do zwiêkszania konsumpcji produktów leczniczych.

Art.
Wyniki badañ i spostrze¿enia zwi¹zane z wykonywaniem swego zawodu, Aptekarz powinien upowszechniaæ

w �rodowisku zawodowym, we wszystkich formach publikacji ogólnokrajowej i lokalnej. Publikacje takie, poprzez
swoj¹ rzetelno�æ, powinny podnosiæ zaufanie do zawodu.

Art.
Aptekarze powinni solidarnie i rzetelnie wspieraæ dzia³alno�æ swego samorz¹du. Podejmuj¹c krytykê dzia³ania

organów samorz¹du, Aptekarz winien przeprowadziæ j¹ najpierw w swoim �rodowisku.

Art.
Aptekarz pe³ni¹cy funkcjê w organach samorz¹du zawodowego, wype³nia obowi¹zki z najwy¿sz¹ staranno�ci¹,

kieruj¹c siê uchwa³ami i postanowieniami w³adz oraz dobrze rozumianymi zadaniami samorz¹du.

Art.
Aptekarz powinien aktywnie wspó³dzia³aæ z pozosta³ymi cz³onkami samorz¹du  we wszystkich sprawach dotycz¹-

cych zawodu.

Art.
Zawinione niep³acenie sk³adki cz³onkowskiej jest powa¿nym naruszeniem zasad etyki zawodowej.
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Poni¿ej publikujemy dwie wypowiedzi komentuj¹ce Wyroki Trybuna³u Sprawiedliwo�ci z dnia 19 maja 2009
roku w sprawie C-531/06 oraz w sprawach po³¹czonych C-171/07 i in., w których wyra¿ono pogl¹d, ¿e posiada-
nie i prowadzenie apteki mo¿e byæ zastrze¿one wy³¹cznie dla farmaceutów.

Aptekarski dwug³os

Apteka dla Aptekarza!?

Istotny  dla naszego �rodowi-
ska wyrok Trybuna³u Sprawiedliwo-
�ci (z dnia 19 maja 2009 r.) stwier-
dzaj¹cy, i¿ �swoboda przedsiêbior-
czo�ci i swobodny przep³yw kapita-
³u stoj¹ na przeszkodzie uregulowa-
niom krajowym, które uniemo¿li-
wiaj¹ osobom niebêd¹cym farma-
ceutami posiadanie i prowadzenie
apteki�, rodzi szereg kontrowersji,
zarówno prawnych jak i gospodar-
czych.

Dok³adnie pamiêtam, jak
w toku prac reaktywuj¹cych po-
wstanie samorz¹du aptekarskiego,
bardzo mocno by³a podnoszona
kwestia uregulowañ prawnych sto-
suj¹cych zasadê - �apteka dla apte-
karza�. Ju¿ wówczas w �rodowisku
wystêpowa³y ró¿ne, odrêbne zdania,
modyfikuj¹ce tê zasadê. �Apteka dla
aptekarza�, ale przy przyjêciu jed-
nak zastrze¿enia, ¿e równie¿ dla
�dzieci aptekarza i innych nastêpców
prawnych� (nie bêd¹cych mgr farma-

cji) z tytu³u praw do dziedziczenia.
Wystêpuj¹cy wówczas brak konse-
kwencji i determinacji ze strony �ro-
dowiska aptekarskiego doprowadzi³
do sytuacji prawnej � ¿e w imiê racji
obejmuj¹cej swobodê dzia³alno�ci
gospodarczej � o koncesjê, a pó�niej
zezwolenie na prowadzenie apteki
móg³ ubiegaæ siê ka¿dy (zarówno
osoby fizyczne jak i osoby prawne).

Pó�niejsze zmiany legislacyjne
ugruntowa³y zasadê swobodnego
dostêpu do mo¿liwo�ci ubiegania siê
o zezwolenie na prowadzenie apte-
ki, co wiêcej, w coraz szerszym za-
kresie o zezwolenia takie wystêpo-
wa³y osoby prawne. Problem �ap-
teka dla aptekarza� uleg³ pewnemu
�zapomnieniu�.  �rodowisko apte-
karskie bardziej zainteresowane by³o
zmianami legislacyjnym obejmuj¹cy-
mi przyjêcie zasad �terytorialnych� i
�populacyjnych� , zmierzaj¹cych do
ograniczeñ w powstawaniu nowych
aptek. Co wiêcej, coraz bardziej
odchodzono od zasady �apteka dla
aptekarza�, przyjmuj¹c zasadê

umo¿liwiaj¹c¹ nastêpcom prawnym
przejmowanie zezwoleñ na prowa-
dzenie apteki. Osoba przejmuj¹ca -
nastêpca prawny � nie musia³ wyka-
zywaæ siê tytu³em magistra farmacji.

To tylko kilka uwag dotycz¹-
cych konsekwencji wynikaj¹cych
z ewentualnego wdro¿enia zasad za-
wartych  w przedmiotowym wyroku
Trybuna³u Sprawiedliwo�ci.  Wyda-
je siê byæ koniecznym, aby przed
przyst¹pieniem do prac   zmierzaj¹-
cych do wprowadzenia powy¿szych,
rewolucyjnych zmian ustawowych,
przeprowadziæ dog³êbne badania
i analizy okre�laj¹ce  stanowisko ca-
³ego �rodowiska.

Uwa¿am, ¿e w tej sprawie
powinien wypowiedzieæ siê ka¿dy
farmaceuta w formie przeprowadzo-
nej przez samorz¹d ankiety.

mgr farm. Piotr Jó�wiakowski
Prezes

Okrêgowej Rady Aptekarskiej
w Krakowie

Kraków, czerwiec 2009r.

Powinni�my zdobyæ siê
jaszcze raz

na zbiorowy wysi³ek

Z satysfakcj¹ przeczyta³em
Komunikat nr 44/2009 z 19 maja
2009 Europejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwo�ci w sprawie C-531/06
i C-171/07 i In. ETS uzna³ bowiem,

i¿ w trosce o Obywateli ka¿de Pañ-
stwo mo¿e ograniczyæ przy pomocy
�rodków prawem przewidzianych
prawo posiadania apteki jedynie
przez osoby, które posiadaj¹ tytu³
magistra farmacji.

Je¿eli chodzi o spojrzenie ap-
tekarza to odnalaz³em w tym komu-
nikacie w zasadzie wszystko to, o co

ludziom odbudowuj¹cym samorz¹d
aptekarski chodzi³o. W przytoczo-
nych rozstrzygniêciach ETS jest po-
twierdzenie celów, które od pocz¹t-
ku towarzysz¹ farmaceutom w od-
budowywaniu struktur i rangi samo-
rz¹du aptekarskiego. ETS stwierdza,
i¿ zawodowy farmaceuta prowadzi
aptekê nie tylko w celu osi¹gniêcia
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zysków, ale tak¿e by realizowaæ swe
obowi¹zki zawodowe. Mo¿na uznaæ
to jako swego rodzaju ho³d dla ca-
³ego aptekarskiego �rodowiska, któ-
re w gruncie rzeczy najwiêksz¹ wagê
przyk³ada do dobra pacjenta, a w
dalszej kolejno�ci skupia siê na czer-
paniu zysków z prowadzonej dzia-
³alno�ci zawodowej.

Pañstwo z ca³ym swoim apa-
ratem ma prawo i obowi¹zek trosz-
czyæ siê o dobro swojego obywate-
la, a niezaprzeczalnie najwy¿szym
takim dobrem jest jego zdrowie.
Nad takimi demokratycznym stan-
dardami w Starej Europie pracowa-
³y ca³e pokolenia, a my w naszym
kraju mamy za sob¹ nieca³e dwadzie-
�cia lat.

Niestety ten okres dla nasze-
go samorz¹du nie by³ najszczê�liw-
szym. Liberalna polityka nie przynio-
s³a dobrych efektów dla naszego �ro-
dowiska. W niczym niekontrolowa-
ny rozwój aptek doprowadzi³ wrêcz
do ich nadmiernego rozrostu, a jakie
s¹ tego skutki � wszyscy wiemy. Na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku marzy³y nam siê

apteki tylko dla aptekarzy, mieli�my
jakikolwiek wp³yw na ich rozwój. W
chwili obecnej mamy - mo¿na zary-
zykowaæ stwierdzenie - iluzoryczny
wp³yw na ich rozwój wydaj¹c opi-
nie, z którymi nie ka¿dy musi siê li-
czyæ.

Wyrok trybuna³u sprawiedli-
wo�ci tchn¹³ we mnie pewn¹ nadziejê

i pozwoli³ znowu marzyæ. Eksponu-
j¹c nasz¹ s³u¿ebn¹ rolê wobec spo-
³eczeñstwa oraz wiele elementów,
które by³y przez nasze �rodowisko
podnoszone, ale przez nikogo nie
wys³uchiwane. Przykrym jest fakt, ¿e
s³yszê to z ust sêdziów ETS a nie na-
szych polityków. Obawiam siê jed-
nak, ¿e ochrona �prawy nabytych�
bêdzie dla naszych decydentów naj-
wa¿niejsza.

Wyrok trybuna³u dla mnie, ap-
tekarza jak i prezesa izby aptekar-
skiej, ma wielkie znaczenie gdy¿
opieraj¹c siê na jego tre�ci wykorzy-
stuj¹c autorytety jego Autorów, jako
osób bezstronnych, mo¿emy przed-
stawiaæ nasz¹ korporacjê w ca³kiem
innym �wietle ni¿ jest przedstawiana
w naszych krajowych mediach. Id¹c

t¹ drog¹ powinni�my eksponowaæ
aptekarstwo, jako wolny zawód s³u-
¿ebny wobec spo³eczeñstwa. Uwa-
¿am, ¿e powinni�my zdobyæ siê jesz-
cze raz na zbiorowy wysi³ek i wy-
st¹piæ z inicjatyw¹ obywatelsk¹
przedstawiaj¹c nasz projekt Prawa
farmaceutycznego. Jestem pewien,
¿e takowy spoczywa w szufladzie

Prezesa Naczelnej Rady Aptekar-
skiej. Przy tych rozwa¿aniach musi-
my pamiêtaæ o tym, ¿e nadrzêdnym
celem jest bezwzglêdnie bezpieczeñ-
stwo zdrowotne ka¿dego obywate-
la, równie¿ jego portfela jak i port-
fela pañstwa. Eksponuj¹c jedynie
nasze wewnêtrzne � korporacyjne
problemy, bez w¹tpienia zostaniemy
oskar¿eni o dzia³ania zmierzaj¹ce je-
dynie do ochrony wy³¹cznie naszych
interesów, a nie interesów ca³ego
spo³eczeñstwa. Zdob¹d�my siê jesz-
cze raz na ten wysi³ek - dostali�my
mocny orê¿ do rêki w formie wyro-
ku trybuna³u.

mgr farm. Andrzej Prygiel
Prezes

Okrêgowej Rady Aptekarskiej
w Opolu
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Stanowisko NRA z dnia 24 czerwca br.
w sprawie modelu dystrybucji produktów leczniczych wdra¿anego

i prowadzonego przez spó³ki nale¿¹ce do grupy AstraZeneca

STANOWISKO Nr V/2/2009
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

z dnia  24 czerwca 2009 r.

w sprawie modelu dystrybucji produktów leczniczych wdra¿anego
i prowadzonego przez spó³ki nale¿¹ca do grupy AstraZeneca.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, 6 i 9 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008r.
Nr 136, poz. 856, z pó�n. zm.), Naczelna Rada Aptekarska wyra¿a nastêpuj¹ce stanowisko:

Niniejsze stanowisko odnosi siê w zasadniczej czê�ci do zasad i warunków nowego systemu dystrybucji produk-
tów leczniczych, wdra¿anego i prowadzonego przez spó³ki nale¿¹ce do grupy AstraZeneca, szczegó³owo opisanego na
oficjalnej stronie internetowej spó³ki AstraZeneca (www.astrazenecapolska.pl).

Wobec bardzo licznych wyst¹pieñ cz³onków samorz¹du aptekarskiego, krytycznie oceniaj¹cych model dystry-
bucji produktów leczniczych wdra¿any przez spó³ki nale¿¹ce do grupy AstraZeneca oraz wzywaj¹cych organy samo-
rz¹du aptekarskiego do podjêcia prawem przewidzianych dzia³añ, Naczelna Rada Aptekarska za pilne i konieczne
uznaje stanowcze ustalenie przez w³a�ciwe organy Pañstwa, w tym przede wszystkim przez Ministra Zdrowia, G³ów-
nego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie ich kom-
petencji, czy podjête dzia³ania na polskim rynku produktów leczniczych s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
interesem publicznym oraz stanowi¹ w³a�ciwy kierunek w rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego.

Naczelna Rada Aptekarska zatwierdza dotychczasowe dzia³ania podjête w jej imieniu przez Prezesa Naczelnej
Rady Aptekarskiej, w tym wnioski i twierdzenia zawarte w pismach do:
� G³ównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 21 maja 2009 r. (L.dz. P-156/2009) i z dnia 3 czerwca 2009 r. (L.dz.

P-175/2009),
� Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2009 r. (L.dz. P-176/2009),
� Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 maja 2009 r. (L.dz. P-158/2009) i z dnia 3 czerwca

2009 r. (L.dz. P-174/2009)
oraz upowa¿nia Prezesa do dalszego postêpowania, zgodnie z niniejszym stanowiskiem.

Nie przes¹dzaj¹c, czy dzia³ania spó³ek nale¿¹cych do grupy AstraZeneca, w zakresie wdra¿ania i prowadzenia
nowego modelu dystrybucji produktów leczniczych, s¹ zgodne z prawem, Naczelna Rada Aptekarska za niezbêdne
uznaje ich zbadanie i ocenienie, w prawem przewidzianych procedurach, w kontek�cie m.in.:
1) przepisów ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. z 2008 r. Nr 45, poz. 2171, z pó�n. zm.),

w tym: art. 42 ust. 1 pkt 1a lit. a, art. 24 ust. 3c, art. 78 ust. 1 pkt 5 i art. 88 ust. 5 pkt 5;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych (t. j.

Dz. U. z 2008 r. Nr  164, poz. 1027, z pó�n. zm.), w tym art. 39 ust. 1c i art. 63c ust. 1;
3) art. 82 Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, zgodnie z którym niezgodne ze wspólnym rynkiem

i zakazane jest nadu¿ywanie przez jedno lub wiêksz¹ liczbê przedsiêbiorstw pozycji dominuj¹cej na wspólnym rynku
lub na znacznej jego czê�ci, w zakresie, w jakim mo¿e wp³ywaæ na handel miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi;

4) dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodek-
su odnosz¹cego siê do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U.UE.L.01.311.67, Dz.U.UE-sp.13-27-69,
zm.: Dz.U.UE.L.2007.324.121), w tym art. 80 lit. c, art. 81 akapit 2, art. 80 lit. g w zw. z art. 84 i art. 80 lit. c.

Niezale¿nie od kwalifikacji prawnej dzia³añ podjêtych przez spó³ki nale¿¹ce do grupy AstraZeneca, Naczelna
Rada Aptekarska negatywnie ocenia model dystrybucji, w którym apteki ogólnodostêpne i punkty apteczne zaopatry-
wane s¹ bezpo�rednio przez wytwórcê lub podmiot odpowiedzialny, a rola hurtowni farmaceutycznych sprowadzona
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zostaje do: wykonywania us³ug logistycznych (magazynowanie, dostawy do aptek), sprzeda¿y leków w imieniu i na
rzecz wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego oraz administrowania tym procesem.

Opieraj¹c siê na do�wiadczeniach innych pañstwa europejskich , za najwa¿niejsze zagro¿enia zwi¹zane z tzw.
systemem sprzeda¿y bezpo�redniej, Naczelna Rada Aptekarska uwa¿a nastêpuj¹ce zjawiska:

1) producenci leków (szczególnie oryginalnych) uzyskuj¹ dominuj¹c¹ pozycjê rynkow¹ - s¹ w stanie narzuciæ czêsto
bardzo rygorystyczne warunki zarówno hurtowniom farmaceutycznym, jak i aptekom;

2) producenci leków bardzo czêsto (co kilka lub kilkana�cie miesiêcy) zmieniaj¹ swoj¹ strategiê mar¿, prowizji i raba-
tów - utrudnia to bardzo wspó³pracê;

3) warunki wspó³pracy s¹ czêsto bardzo z³o¿one i niekorzystne dla niezale¿nych aptek rodzinnych, model ten sprzyja
rozwojowi sieci aptecznych;

4) apteki i hurtownie farmaceutyczne zmuszone s¹ do przyjmowania warunków producentów z obawy przed utrat¹
pacjentów/kontrahentów;

5) liczne raporty i doniesienia wskazuj¹ na pogorszenie siê poziomu zaopatrzenia aptek w leki w warunkach ww.
dystrybucji - wyd³u¿a siê czas oczekiwania na lek, co mo¿e byæ gro�ne dla pacjentów;

6) zdarza³y siê przypadki odmowy dostarczenia leku do apteki;

7) zmniejszona liczba dostawców powoduje, ¿e system dostaw leków do aptek jest bardzo wra¿liwy na ró¿nego typu
awarie i wypadki losowe;

8) pocz¹tkowe obietnice producentów leków (np. dotycz¹ce utrzymania poziomu rabatów) s¹ czêsto ³amane po kilku
lub kilkunastu miesi¹cach;

9) producenci ustalaj¹ jednostronnie limity dostaw leków do aptek;

10) apteki skazane s¹ na wspó³pracê z jedn¹ lub co najwy¿ej z trzema hurtowniami, nawet je�li poziom wspó³pracy nie
spe³nia ich oczekiwañ;

11) hurtownie w warunkach wy³¹czno�ci nie maj¹ silnych bod�ców sprzyjaj¹cych podnoszeniu jako�ci dostaw leków
do aptek;

12) system ten sprzyja silnej koncentracji rynku hurtowego i detalicznego leków.

Za jeden z podstawowych mankamentów nowego modelu Naczelna Rada Aptekarska uznaje fakt, ¿e poza
trzema wybranymi, pozosta³e hurtownie farmaceutyczne nie maj¹ dostêpu do leków firmy AstraZeneca. W narzuco-
nych warunkach hurtownie farmaceutyczne nie w³¹czone do systemu zmuszone s¹ do podjêcia wspó³pracy z hurtow-
niami wybranymi przez spó³kê AstraZeneca.

Maj¹c na w uwadze powy¿sze, Naczelna Rada Aptekarska apeluje do:
1) Ministra Zdrowia;
2) G³ównego Inspektora Farmaceutycznego;
3) Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
4) pozosta³ych organów Pañstwa, w³a�ciwych w sprawie,
- o podjêcie pilnych i stanowczych dzia³añ zmierzaj¹cych do zbadania, czy opisany wy¿ej model dystrybucji produktów
leczniczych zgodny jest z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, interesem publicznym oraz stanowi w³a�ciwy kierunek
w rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego.

     Niezale¿nie od powy¿szego, Naczelna Rada Aptekarska postuluje pilne zmiany legislacyjne wprowadzaj¹ce jedno-
znaczny zakaz prowadzenia tzw. sprzeda¿y bezpo�redniej.

Sekretarz NRA
Dr n. farm Jerzy £AZOWSKI

Prezes NRA
Dr Grzegorz KUCHAREWICZ
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Wstêp
Zachodz¹ce przemiany demo-

graficzne s¹ fenomenem w historii.
Wed³ug Departamentu Spraw Go-
spodarczych i Spo³ecznych ONZ do
2050 roku �wiatowa populacja
wzro�nie z aktualnego poziomu 6,7
miliarda do 9,2 miliarda. Tempo sta-
rzenia siê spo³eczeñstw jest bardzo
szybkie -  liczba osób w wieku po-
wy¿ej 60 lat w 2006 roku wynosi³a
688 milionów, w 2020 roku  bêdzie
liczyæ oko³o miliarda.

WHO promuje ideê aktywne-
go starzenia siê, podkre�la koniecz-
no�æ zachowania praw cz³owieka
starego do godno�ci i niezale¿no�ci,
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym,
opieki i samowystarczalno�ci. Komi-
tet Regionów w sprawie �Demogra-
ficzna przysz³o�æ Europy� zaleca
prowadzenie zró¿nicowanych analiz
przemian demograficznych, akcentu-
j¹c, ¿e zjawisk tych nie nale¿y po-
strzegaæ negatywnie,  a pojawiaj¹ce
siê wyzwania  staæ siê mog¹ szans¹,
daj¹c¹ spo³eczeñstwu nowe mo¿li-
wo�ci i kierunki rozwoju. Koniecz-
ne jest podejmowanie dzia³añ  w ska-
li zarówno miêdzynarodowej, jak
i narodowej, regionalnej czy lokal-
nej. Problemy zwi¹zane ze starze-
niem siê spo³eczeñstw musz¹ staæ siê
priorytetem polityki spo³ecznej rów-
nie¿ naszego kraju.

Demografowie odró¿niaj¹
projekcje demograficzne i prognozy
demograficzne. Projekcje ukazuj¹
przebieg przysz³ych procesów w ró¿-
nych wariantach. Prognoza jest pro-

jekcj¹ demograficzn¹ uznan¹ za naj-
bardziej prawdopodobn¹.

Poni¿sze opracowanie ma na
celu przedstawienie stanu, struktury
i dynamiki niektórych prognozowa-
nych  zmian demograficznych, obej-
muj¹cych okres do roku 2050.

Staro�æ i starzenie siê
spo³eczeñstw - rewolucja

demograficzna

Starzenie siê organizmu de-
finiowane jest zwykle jako zespó³ po-
stêpuj¹cych w czasie zmian, anato-
micznych i fizjologicznych, zmniejsza-
j¹cych rezerwê fizjologiczn¹ i ogra-
niczaj¹cych zdolno�ci funkcjonalne
organizmu. Zachodz¹ce zmiany s¹
etapami naturalnych przemian ustro-
jowych. Ostatni etap � staro�æ
oznacza zaawansowanie procesów
starzenia w  stopniu  istotnie ograni-
czaj¹cym procesy biologiczne i ada-
ptacyjne.

Definicje, kryteria, wska�niki,
czy progi okre�laj¹ce i charaktery-
zuj¹ce starzenie siê, staro�æ i jej po-
szczególne etapy s¹ bardzo
ró¿ne. Najpowszechniej
uwzglêdniane s¹ podzia³y wy-
znaczane przez granice: chro-
nologiczn¹ (równoznaczn¹ z
wiekiem kalendarzowym),
biologiczn¹ (wiek sprawno-
�ciowy), ekonomiczn¹ (wiek
zaprzestania pracy produk-
cyjnej) i spo³eczn¹ (odno-
sz¹c¹ siê do miejsca jednost-
ki w spo³eczeñstwie).

WHO za pocz¹tek staro�ci
przyjmuje umownie 60 rok ¿ycia;
wyró¿niane s¹ okresy: wieku przed-
starczego (45-59), staro�ci wczesnej
(60-74), staro�ci pó�nej (75-89)
i staro�ci bardzo pó�nej (90 lat i po-
wy¿ej, inaczej d³ugowieczno�æ, wiek
sêdziwy).

W Polsce jako kryterium
wkroczenia w okres staro�ci demo-
graficznej  przyjmowany jest zwykle
wiek nabywania uprawnieñ emery-
talnych (60 lat kobiety/65 lat mê¿-
czy�ni).

Starzenie siê populacji jest
zmian¹ jej struktury, zmierzaj¹c¹ do
zwiêkszenia udzia³u w populacji lud-
no�ci w  wieku starszym (powy¿ej
60 lat lub 65 lat). Jest  zjawiskiem
z³o¿onym i d³ugofalowym, zale¿nym
od procesów rozrodczo�ci, umieral-
no�ci i migracji. Do oceny stopnia
zaawansowania procesu starzenia siê
spo³eczeñstw najczê�ciej stosowane
s¹ skale staro�ci demograficznej  we-
d³ug  ONZ  oraz wed³ug skali de-
mografa polskiego � Edwarda Ros-
seta. (tabele 1 i 2)

�Coraz wiêksz¹ wagê bêdzie przywi¹zywaæ siê do potrzeb ludzi w podesz³ym wieku,
zmniejszy siê natomiast proporcjonalnie zainteresowanie sprawami m³odych�

(A. Toffler: Szok przysz³o�ci,1984)

Problemy socjo-demograficzne
w Polsce i na �wiecie

Udzia³ w 
spo³eczeñstwie osób 
w wieku powy¿ej 65 

lat 

Populacja 

Poni¿ej 4 % M³oda 
4-7 % Dojrza³a 

Powy¿ej 7% Stara 
 

Tabela 1. Skala staro�ci
demograficznej wg ONZ
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Struktura wieku ludno�ci

W roku 1950 na �wiecie ¿y³o
200 milionów osób w wieku 60
i wiêcej lat,  w 1975 roku - 350 mi-
lionów, w 2000 roku - 605 milionów,
a w 2006 roku liczba osób w tym
wieku wzros³a do 688 milionów. Pro-
gnozy demograficzne przewiduj¹, ¿e
w roku 2020 grupa ta bêdzie liczyæ
oko³o miliarda, a w roku 2025
zwiêkszy siê do 1,2 miliarda.

Zmiany demograficzne za-
chodz¹  w  poszczególnych pañ-
stwach z ró¿n¹  szybko�ci¹, zale¿n¹
w istotny sposób od stopnia rozwo-

ju kraju. Proces zmian w krajach
rozwijaj¹cych siê zachodzi du¿o
szybciej ni¿ w krajach rozwiniêtych
(tabele 3 i 4 ).

W krajach rozwiniêtych naj-
wiêksze konsekwencje spo³eczne
spowodowane s¹ wzrastaj¹cym
udzia³em osób starszych w spo³e-
czeñstwie. W krajach rozwijaj¹cych
siê najistotniejsze jest tempo zacho-
dz¹cych przemian (brak infrastruk-
tury zabezpieczaj¹cej potrzeby osób
starszych).

Spo³eczeñstwo Polski oraz
wiêkszo�ci krajów w Europie wkro-
czy³o w fazê staro�ci demograficz-

nej. Do krajów o najwy¿szym od-
setku osób starszych nale¿¹ W³ochy
(19,3), Grecja (18,5), Szwecja
(17,3 ), najmniej osób starszych ¿yje
w  Irlandii (11,2), S³owacji (11,8),
Czarnogórze (12,6) (tabela 5). Od-
setek osób w wieku 65 lat  wynosi
w Polsce 13,3%.

Zgodnie ze skal¹ staro�ci de-
mograficznej przyjêt¹ przez ONZ -
Indie,  Meksyk i Brazyliê mo¿na za-
liczyæ do krajów o populacji okre-
�lanej mianem dojrza³a (udzia³ w spo-
³eczeñstwie osób w wieku powy¿ej
65 lat <7% ). Dane zamieszczono
w tabeli 6.

D³ugo�æ ¿ycia

Po raz pierwszy w historii,
w roku 2006 kobiety ¿y³y d³u¿ej ni¿
mê¿czy�ni we wszystkich krajach
�wiata, tak¿e w krajach zaliczanych
do s³abo rozwiniêtych. Wed³ug da-

Tabela  2. Skala staro�ci demograficznej wg E. Rosseta

Udzia³ w spo³eczeñstwie osób 
w wieku powy¿ej 60 lat 

Sytuacja demograficzna 

Poni¿ej 8% M³odo�æ demograficzna 
8-10% Przedpole staro�ci 

10-12% Starzenie rzeczywiste 
Powy¿ej 12% Staro�æ demograficzna 

 

0-14 15-64 65 i wiêcej  

        Region 
2005 2050 2005 2050 2005 2050 

�wiat 28,2 20,2 64,5 63,7   7,4 16,1 

Kraje bardziej rozwiniête 17,0 15,6 67,7 58,4 15,3 25,9 

Kraje s³abiej rozwiniête, 
w tym  najs³abiej rozwiniête 

30,7 
      41,8 

20,9   
    28,9 

63,7 
    55,0 

64,5 
    64,5 

  5,5 
      3,2 

14,6 
    6,6 

 

Tabela 3. Struktura wieku ludno�ci w krajach o ró¿nym poziomie rozwoju gospodarczego
w latach 2005*  i  2050 ** [%]

�ród³o: opr. na podstawie United Nations Programme on Ageing ; *- stan rzeczywisty ; ** - prognoza

Tabela  4. Struktura wieku ludno�ci na poszczególnych kontynentach w latach 2005* i  2050 ** [%]

          0-14          15-64      65 i wiêcej  
        Kontynent 

   2005   2050  2005    2050 2005 2050 
Afryka 41,5 28,7 55,1 64,7   3,4  6,7 
Azja 27,8 18,3 65,8 64,3   6,4 17,5 
Europa 15,9 15,0 68,3 57,4 15,9 27,6 
Ameryka £aciñska i Karaiby 30,0 18,1 63,9 63,6   6,1 18,4 
Ameryka Pó³nocna 20,5 17,1 67,1 61,8 12,4 21,1 
Oceania 24,8 18,0 65,1 62,7 10,0 19,3 

 �ród³o: opr. na podstawie United Nations Programme on Ageing ; *- stan rzeczywisty ; ** - prognoza
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nych WHO z czerwca 2008,  na
�wiecie najkrócej ¿yj¹ mieszkañcy
Afryki (mê¿czy�ni -39 lat w Sierra
Leone, 42 lata w Zambii i Nigerze,
kobiety - odpowiednio 42 i 43 lata).
Spo�ród krajów le¿¹cych poza Eu-
rop¹ mê¿czy�ni osi¹gaj¹ wiek 79 lat
w Japonii i Australii. Najd³u¿ej, 86
lat, ¿yj¹ Japonki.

W Europie najkrócej ¿yj¹
Rosjanie (mê¿czy�ni - 59 lat, kobie-

W wieku lat 65 
i wiêcej  

Lp. 
 

Kraj 
 

Stan w dniu 

 
Ogó³em 
w tys. w tys. % 

  1. Austria 01.07.2006         8282      1382 16,7 
  2. Bu³garia 01.07.2006       7 699      1327 17,2 
  3. Czarnogóra 01.07.2005          623           78 12,6 
  4. Finlandia 01.07.2006        5266        855 16,2 
  5. Francja 01.07.2005      60996    10025 16,4 
  6. Grecja  01.07.2006      11149      2067 18,5 
  7. Irlandia 01.01.2005        4109        458 11,2 
  8. Niemcy 01.07.2006      82366    16081 19,5 
  9. Norwegia 01.07.2006        4661       684 14,7 
10. Polska 01.07.2006      38132      5091 13,3 
11. Portugalia 01.07.2006      10584      1819 17,2 
12. Rosja 01.07.2006    142487    19913 14 
13. Rumunia 01.07.2006      21584      3188 14,8 
14. S³owacja 01.07.2006       5391        638 11,8 
15.  Szwajcaria 01.07.2006       7484      1242 16,6 
16. Szwecja 01.07.2006       9081      1573 17,3 
17. Wielka Brytania 01.07.2006     60587      9688 16,0 
18. W³ochy 01.07.2004     58175    11254 19,3 

 

W wieku lat 65 
i wiêcej  

Lp. 
 

Kraj 
 

Stan w dniu 

 
Ogó³em 
w tys. w tys. % 

  1. Argentyna 01.07.2006     38971      3932 10,1 
  2. Australia 01.01.2006     20701      2687 13,0 
  3. Brazylia 01.07.2006   186771    11621   6,2 
  4. Chiny 01.09.2000 1242612    88274   7,1 
  5. Indie 01.03.2001 1028610    49106   4,8 
  6. Japonia 01.07.2006   127756    26380 20,6 
  7. Kanada 01.07.2006     32623      4314 13,2 
  8. Kuba 01.07.2006     11241      1267 11,3 
  9. Meksyk 17.10.2005   103263      5716   5,5 
10. Nowa Zelandia 07.03.2006       4143        516 12,4 
11. Stany 

Zjednoczone  
01.07.2005   296410    36790 12,4 

 

�ród³o: Rocznik demograficzny 2008 GUS

Tabela  6. Liczba ludno�ci w wieku lat 65 i wiêcej
w niektórych pozosta³ych krajach

Tabela 5. Liczba ludno�ci w wieku lat 65 i wiêcej
w niektórych krajach europejskich

�ród³o: Rocznik demograficzny 2008 GUS

ty - 72,4 lata). Przeciêtne trwanie
¿ycia w wybranych krajach Europy
przedstawiono w tabeli 7.

Populacja osób starszych sta-
rzeje siê te¿ w swoim obrêbie, liczba
osób w wieku 80 i wiêcej lat  (oldest
old) stanowi obecnie 13% grupy
osób w wieku powy¿ej  65 roku
¿ycia, w roku 2050 stanowiæ ju¿ bê-
dzie 20% tej grupy. W ostatnich de-

kadach w pañstwach rozwiniêtych
nast¹pi³ szybki wzrost liczby stulat-
ków. Badacze przewiduj¹ �eksplo-
zjê stulatków� w latach 2050-2060
(status stulatków uzyskaj¹ pokole-
nia urodzone po II wojnie �wiatowej,
tzw. baby-boom). Wed³ug prognoz
liczba stulatków wzro�nie 14-krot-
nie - do roku 2050 bêdzie ich ponad
3,7 miliona. Wzrostowi udzia³u ludzi
starych w populacji towarzyszyæ bê-
dzie spadek udzia³u dzieci, wskutek
czego mediana wzro�nie �rednio
o blisko dziesiêæ lat  (tabela 8).

Dzia³ania ONZ w kwestii
starzenia siê spo³eczeñstw.

Zagadnienia zwi¹zane z po-
wsta³¹ sytuacj¹ ludzi starszych pod-
jêto na Pierwszym �wiatowym
Zgromadzeniu na temat Starzenia siê
Spo³eczeñstw we Wiedniu w 1982
roku. Wiele pañstw nie mia³o jesz-
cze opracowanych programów
uwzglêdniaj¹cych problemy demo-
graficzne. Prognozowany wzrost lud-
no�ci w wieku powy¿ej 60 lat o
240%  na przestrzeni lat 1975-2025
okre�lono mianem demograficznej
rewolucji. Postulaty zapewnienia
starszym ludziom odpowiedniego
poziomu ¿ycia i uczestnictwa w ¿yciu
spo³ecznym zawarte zosta³y w Miê-
dzynarodowym Planie Dzia³ania w
Kwestii Starzenia siê Spo³eczeñstw.
Zwrócono uwagê na specyficzne dla
starszych osób problemy  skupione
przede wszystkim w takich dziedzi-
nach jak: zdrowie, rodzina, mieszka-
nie i �rodowisko, ¿ywienie, zabezpie-
czenie dochodów, edukacja i zatrud-
nienie. W 1991 roku Zgromadzenie
Ogólne NZ przyjê³o Zasady Dzia³a-
nia na Rzecz Osób Starszych. Zbiór
obejmowa³ zasady podporz¹dkowa-
ne piêciu warto�ciom - niezale¿no-
�ci, godno�ci, osobistemu rozwojo-
wi, uczestnictwu w ¿yciu i zapewnie-
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niu opieki ludziom starszym. Drugie
�wiatowe Zgromadzenie na temat
Starzenia siê Spo³eczeñstw odby³o
siê w 2002 roku w Madrycie. G³ów-
ne has³o zgromadzenia brzmia³o:
�Spo³eczeñstwo dla wszystkich grup
wieku�. Zaprezentowano Ramow¹
Politykê dotycz¹c¹ Aktywnego Sta-

Kraj  Rok Mê¿czy�ni  Kobiety 
Belgia  2006 76,6 82,3 
Bia³oru� 2005 62,9 75,1 
Bu³garia  2006 69,2 76,3 
Cypr 2006 78,8 82,4 
Dania 2006 76,1 80,7 
Finlandia 2006 75,9 83,1 
Francja 2006 77,3 84,4 
Grecja 2006 77,2 81,9 
Gruzja 2006 69,7 78,4 
Hiszpania 2006 77,7 84,4 
Irlandia 2006 77,3 82,1 
Islandia 2006 79,5 82,9 
Mo³dawia 2006 64,6 72,4 
Niderlandy 2006 77,7 82,0 
Niemcy 2006 77,2 82,4 
Norwegia 2006 78,2 82,9 
Polska 2006 70,9 79,6 
Portugalia 2006 75,5 82,3 
Rosja 2005 59,0 72,4 
Rumunia 2006 69,2 76,2 
Szwajcaria 2006 79,2 84,2 
Szwecja 2006 78,8 83,1 
Turcja 2006 69,1 74,0 
Ukraina 2006 62,3 73,8 
Wêgry 2006 69,2 77,8 
Wielka Brytania 2005 77,1 81,1 
W³ochy 2004 77,9 83,8 

 
�ród³o: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. ; GUS: Trwanie ¿ycia w 2007 roku.

Tabela  7. Przeciêtne trwanie ¿ycia w niektórych krajach Europy

Region 1950 2005 2050* 
�wiat 23,9 28,1 37,8 
Kraje bardziej rozwiniête  29,0 38,6 45,5 
Kraje s³abiej rozwiniête - 
 w tym najs³abiej rozwiniête 

21,4 
  19,6 

25,6 
   18,9 

36,6 
  27,3 

Afryka  19,0 18,9 27,4 
Azja 22,0 27,7 39,9 
Europa 29,7 39,0 47,1 
Ameryka £aciñska i Karaiby 20,2 25,9 39,9 
Ameryka Pó³nocna  29,8 36,3 41,5 
Oceania 28,0 32,3 40,5 
 * -prognoza; �ród³o: oprac. na podstawie United Nations Programme on Ageing

Tabela 8. Mediana wieku ludno�ci �wiata w latach 1950, 2005, 2050

rzenia siê, przyjête zosta³y dokumen-
ty: Deklaracja Polityczna i Miêdzy-
narodowy Plan Dzia³ania dotycz¹cy
Aktywnego Starzenia siê. Okre�le-
nie �aktywny� odnosi siê do ci¹g³e-
go udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, eko-
nomicznym, duchowym, czy spra-
wach publicznych. Okre�lenie �zdro-

wie� oznacza, zgodnie z definicj¹
WHO, psychiczny, fizyczny
i spo³eczny dobrostan. Aktywne sta-
rzenie odnosi siê wiêc do zdrowia
psychicznego, aktywno�ci fizycznej
i zabezpieczenia spo³ecznego.

Europa
Zgodnie z ogólnie przyjêtymi

wska�nikami Europa starzeje siê. Co
siódma osoba jest w wieku powy¿ej
65 roku ¿ycia, a liczba osób w wieku
0-19 lat wyra�nie siê zmniejsza. Na-
stêpuje spadek dzietno�ci i wyd³u¿a-
nie trwania ¿ycia. Najwiêcej ludzi sta-
rych ¿yje we W³oszech i Grecji.

W pa�dzierniku 2006 roku
Komisja Wspólnot Europejskich za-
prezentowa³a dokument: �Demogra-
ficzna przysz³o�æ Europy - prze-
kszta³ciæ wyzwania w nowe mo¿li-
wo�ci�. By³a to kontynuacja komu-
nikatu Komisji skierowanego do
Rady Europejskiej pt.:�Europejskie
warto�ci w zglobalizowanym �wie-
cie� i Zielonej Ksiêgi Komisji pt.:
�Wobec zmian demograficznych:
nowa solidarno�æ miêdzy pokolenia-
mi�. Dokument analizuje sposoby
sprostania wyzwaniom demograficz-
nym i wskazuje kierunki dzia³añ po-
dejmowanych na szczeblach lokal-
nych, regionalnych, krajowych i eu-
ropejskich.

Starzenie siê ludno�ci UE wy-
nika przede wszystkim z czterech ten-
dencji demograficznych:
* spadku �redniej liczby dzieci przy-

padaj¹cych na jedn¹ kobietê (w
2005 roku wspó³czynnik dzietno-
�ci ogólnej (total fertility)  w UE-
25 wynosi³ �rednio 1,5, podczas
gdy warto�æ przyjêta jako wska�-
nik  odnowy pokoleñ wynosi co
najmniej 2,1);

* osi¹gania wieku emerytalnego
przez pokolenia wy¿u powojen-
nego, tzw. efekt  �baby boom�;

* przed³u¿ania oczekiwanej d³ugo�ci
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¿ycia (do roku 2050 o co najmniej
5 lat), rosn¹cego udzia³u ludzi sê-
dziwych w spo³eczeñstwie;

* czê�ciowego zrównowa¿enia zmian
struktury spo³ecznej przez nap³yw
imigrantów krajów trzecich.

W wyniku opisanych tenden-
cji liczba ludno�ci UE bêdzie stop-
niowo zmniejszaæ siê, przy czym lud-
no�æ w wieku 15-64 lat zmniejszy siê
do roku 2050 o 48 milionów, co
bêdzie skutkowaæ wzrostem wspó³-
czynnika zale¿no�ci z 24,5% w roku
2004  do 52,8% w roku 2050
(wspó³czynnik zale¿no�ci
rozumiany jako stosunek
liczby osób w wieku 65 lat
i wiêcej do liczby osób
w wieku 15-64). Wed³ug
Eurostat wspó³czynnik  za-
le¿no�ci wynosi³ w Polsce
w 2004 roku 18,6%, a  w
roku 2050  siêgaæ bêdzie
51%.

Zmiany demograficz-
ne i bêd¹ce ich efektem
zmiany spo³eczno-gospo-
darcze, s¹ �ród³em szeregu
nowych problemów - zarówno w sfe-
rze ekonomicznej, jak i medycznej,
czy etycznej.

Zgodnie z ustaleniami Komisji
Europejskiej polityki - wspólnotowa
i krajowe - musz¹ dostosowaæ siê
do wyzwañ demograficznych. Kie-
runki polityki okre�lone przez doku-
ment �Demograficzna przysz³o�æ
Europy - przekszta³ciæ wyzwania
w nowe mo¿liwo�ci� skupiaj¹ siê na:
* promowaniu Europy sprzyjaj¹cej

odnowie pokoleñ (polityka ro-
dzinna);

* Europie doceniaj¹cej znaczenie
zatrudnienia- d³u¿sze aktywne
¿ycie o wysokiej jako�ci (d³u¿sza
oczekiwana d³ugo�æ zycia w do-
brym zdrowiu mo¿e oznaczaæ
d³u¿sz¹ aktywno�æ zawodow¹;
promowanie aktywnego starzenia

siê, dostêp do uczenia siê przez
ca³e ¿ycie);

* wzro�cie produktywno�ci i konku-
rencyjno�ci Europy (zachêcenie
europejskich podmiotów gospo-
darczych  do uwzglêdniania po-
trzeb starzej¹cych siê spo³e-
czeñstw, powstanie nowego ryn-
ku dóbr i us³ug, tak¿e dostêpu do
nowych technologii);

* opracowaniu polityki imigracyjnej
(wspólna polityka w dziedzinie le-
galnej migracji z krajów trzecich,
wewnêtrzna mobilno�æ obywateli

wspólnotowych - kontynuacja
przechodzenia do pe³nej swobo-
dy przemieszczania siê w ramach
UE  w 2014 roku);

* zapewnieniu stabilno�ci finansów
publicznych (reforma emerytur,
rozwój prywatnych systemów
oszczêdzania, systemy kapitaliza-
cji, edukacja w dziedzinie finan-
sów).

Europejski Komitet Regionów
podkre�la potrzebê analizy zmian de-
mograficznych na poziomie regionów,
miast i gmin. Dostrzega potencja³ lu-
dzi starych i mo¿liwo�æ wykorzysta-
nia ich wiedzy przy budowie euro-
pejskiego spo³eczeñstwa.

Postêpy czynione w realizacji
nakre�lonych dzia³añ maj¹ byæ oce-
niane podczas organizowanych co
dwa lata spotkañ. Drugie Europej-

skie Forum Demograficzne odby³o
siê 24-25 listopada 2008 roku. Ob-
szerny raport z obrad zamieszczony
jest na stronach internetowych Ko-
misji Europejskiej. Wed³ug raportu
problem starzenia siê spo³eczeñstwa
UE mo¿na staraæ siê  rozwi¹zaæ po-
przez pomoc starszym ludziom w za-
chowaniu aktywno�ci i kontynuacji
pracy. Obserwowane jest odwróce-
nie  tendencji  do wczesnego prze-
chodzenia na emeryturê, obecnie je-
den na dwóch Europejczyków
chcia³by pracowaæ po osi¹gniêciu

wieku emerytalnego.
Opieka oferowana

przez obecny system ochro-
ny zdrowia czêsto nie od-
powiada  nowym potrze-
bom. Konieczne jest zwiêk-
szenie wykorzystania no-
wych technologii (np. tele-
medycyna, indywidualne
systemy zdrowia dostêpne
dla ludzi starszych). Istotna
jest intensyfikacja dzia³añ
zapobiegawczych umo¿li-
wiaj¹cych promocjê sposo-

bu ¿ycia i warunków sprzyjaj¹cych
dobremu zdrowiu, a wiêc m.in.: pro-
gramy zdrowotne, walka z oty³o�ci¹,
paleniem tytoniu, alkoholizmem.

Polska
Narodowy Program Zdrowia

na lata 2007-2015 przedstawia sy-
tuacjê zdrowotn¹ spo³eczeñstwa pol-
skiego oraz zadania stoj¹ce przed
administracj¹ rz¹dow¹, samorz¹-
dow¹ i organizacjami pozarz¹dowy-
mi. W kraju, mimo powszechno�ci
ochrony zdrowia, identyfikowanych
jest wiele problemów zwi¹zanych
z zapewnieniem w³a�ciwej opieki
osobom starszym. W du¿ej mierze
spowodowane jest to rozproszeniem
i brakiem koordynacji opieki zdro-
wotnej prowadzonej przez ró¿nych
�wiadczeniodawców.
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Do najwiêkszych problemów
zdrowotnych w grupie osób star-
szych nale¿¹:
* wielkie zespo³y geriatryczne (za-

burzenia lokomocji i upadki, za-
burzenia wzroku i s³uchu, depre-
sja, otêpienie, nietrzymanie mo-
czu i stolca, niedo¿ywienie); deli-
rium (spl¹tanie, majaczenie);

* jatrogenny zespó³ geriatryczny (ze-
spo³y objawów chorobowych,
wynikaj¹cych z przyjmowanych
leków, spowodowane m.in.
zmian¹ farmakokinetyki w wieku
starszym, polipragmazj¹, zjawi-
skiem noncompliance);

* wystêpuj¹ce najczê�ciej jednostki
chorobowe (choroba zwyrodnie-
niowa stawów, nadci�nienie têt-
nicze, udary mózgu, cukrzyca,
choroba niedokrwienna serca,
przewlek³a obturacyjna choroba
p³uc, zaparcia, osteoporoza).

Analiza stanu zdrowia osób
starszych  powinna byæ prowadzo-
na w sposób ci¹g³y, w oparciu o wy-
standaryzowane skale oceny geria-
trycznej. W celu zabezpieczenia od-
powiedniej jako�ci systemu �wiad-
czeñ z zakresu profilaktyki i leczenia
konieczne jest okre�lenie spodziewa-
nej w przysz³o�ci liczby osób star-
szych, a w�ród nich  pacjentów po-
radni, oddzia³ów szpitalnych,  o�rod-
ków paliatywnych.

W Polsce wystêpuje du¿a ró¿-
nica w stanie zdrowia i trwaniu ¿ycia
w zale¿no�ci od  województwa.
W 2007 roku  mê¿czy�ni najd³u¿ej
¿yli w województwie podkarpackim
� blisko 73 lata, najkrócej w ³ódz-
kim � 68,7 lat. Kobiety najkrócej ¿y³y
w województwie ³ódzkim � 78,7 lat;
w województwach: podkarpackim,
ma³opolskim, mazowieckim, lubel-
skim, podlaskim i �wiêtokrzyskim
¿y³y ponad 80 lat.

W ci¹gu najbli¿szych lat licz-
ba ludno�ci Polski bêdzie zmniejszaæ
siê. W tabeli 9 przedstawiono pro-
gnozê stanu ludno�ci  w najbli¿szych
latach.

Ubytek ludno�ci w latach
2007-2035 wyniesie ponad 2,2  mi-
liony osób, co oznacza 5,7% ludno-
�ci mniej ni¿ w roku 2007. Prognoza
jest bardziej optymistyczna ni¿ pro-
gnoza GUS z 2003 roku,  poniewa¿
przewidywany jest dodatni przyrost
naturalny do 2013 roku.

Struktura ludno�ci wed³ug wie-
ku ulegaæ bêdzie dynamicznym zmia-
nom (tabela 10).

Systematycznie bêdzie zmniej-
szaæ siê udzia³ dzieci i m³odzie¿y.
Udzia³ osób w wieku poprodukcyj-
nym 60+/65+ w roku  2008 wynosi³
16,2%, w roku 2035 bêdzie wyno-
siæ ju¿ 26,7%, a wiêc wzro�nie
o ponad 10%.

Pogarsza siê równie¿ wspó³-
czynnik obci¹¿enia demograficznego
ludno�ci w wieku produkcyjnym lud-
no�ci¹ w wieku nieprodukcyjnym �
odpowiednio w roku 2008  by³o to
55%, a w roku 2035 bêdzie to ju¿
73,5%.

Kompleksowe wska�niki oceny
stanu zdrowia spo³eczeñstwa

Intensywnie rozwija siê geron-
tologia, w ramach której wyodrêb-
niono gerontologiê eksperymentaln¹,
medyczn¹ i spo³eczn¹. Gerontologia
eksperymentalna zajmuje siê fizjolo-
gi¹ starzenia siê, medyczna obejmuje
geriatriê (zwan¹ medycyn¹ staro�ci)
z wyodrêbnion¹ psychogeriatri¹ i ge-
ratohigienê. Gerontologia spo³eczna
dzielona jest na  psychologiê starze-
nia siê � gerontopsychologiê i socjo-
logiê starzenia siê � gerontosocjolo-
giê. Równolegle rozwijaj¹ siê polity-
ka spo³eczna wobec staro�ci i ludzi
starych  oraz ekonomika zdrowia.

Sytuacja zdrowotna spo³e-
czeñstwa polskiego na przestrzeni
ostatnich dziesiêcioleci uleg³a popra-
wie, jednak w porównaniu z wiêk-
szo�ci¹ krajów europejskich przed-
stawia siê niekorzystnie. Najpro�ciej
mo¿na opisaæ j¹ wska�nikiem zwa-
nym dalsz¹ d³ugo�ci¹ oczekiwanego
¿ycia (ang. life expectancy � LE). Jest
to podstawowy wska�nik oceny sta-

2007 2008 2009 2010 2015 2020 2030 2035 
38115,6* 38107,4 38100,7 38092,0 38016,1 37829,9 36796,0 35993,1 

 

Tabela 9. Prognoza liczby ludno�ci w Polsce (w tys.), lata 2007-2035

Grupy wieku 2008 2015 2025 2035 
Ogó³em 38107,4 38016,1 37438,1 35993,1 
0-17   7337,1   6918,0   6816,5   5632,1 
18-59/64 24584,0 23717,7 21624,9 20739,3 
60+/65+   6186,3   7380,3  8996,7   9621,7 
 �ród³o: GUS: Prognoza ludno�ci na lata 2008-2035

*Dane rzeczywiste; �ród³o: GUS: Prognoza ludno�ci na lata 2008-2035

Tabela 10.  Struktura ludno�ci  Polski wed³ug  ekonomicznych grup wieku (w tys.), lata 2008-2035
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nu zdrowia spo³eczeñstwa, bêd¹cy
wypadkow¹ wielu czynników, sku-
piaj¹cy informacje o stanie zdrowia
ca³ej populacji, jako�ci opieki zdro-
wotnej oraz warunków ¿ycia spo-
³eczno�ci.

Oczekiwana d³ugo�æ ¿ycia ob-
liczana w momencie urodzenia jest
liczb¹ lat, jakie mo¿e prze¿yæ nowo-
rodek przy za³o¿eniu, ¿e istniej¹cy
trend umieralno�ci pozostanie nie-
zmieniony w okresie jego ca³ego
¿ycia. Oczekiwan¹ d³ugo�æ ¿ycia
mo¿na obliczyæ dla ka¿dego wieku.
Mówi ona o �redniej liczbie lat, jak¹
w danych warunkach umieralno�ci
ma do prze¿ycia osoba z danej po-
pulacji, bêd¹ca w wieku x ukoñczo-
nych lat.

G³ówny Urz¹d Statystyczny
opracowuje tablice trwania ¿ycia.
Zawarte w nich wska�niki nale¿y od-
czytywaæ jako przeliczone na hipo-
tetyczn¹ grupê licz¹c¹ 100 tysiêcy
osób przy za³o¿eniu, ¿e w okresie ich
¿ycia ryzyko zgonu jest identyczne
jak w badanym okresie. Miêdzy
oczekiwan¹ d³ugo�ci¹ ¿ycia dla mê¿-
czyzn i kobiet daje siê zauwa¿yæ ró¿-

nicê na korzy�æ kobiet. Wed³ug da-
nych GUS w Polsce w roku 2007
oczekiwana d³ugo�æ ¿ycia w chwili
urodzenia dla kobiet wynios³a 79,7
lat, o 18 lat wiêcej  w porównaniu
do roku 1950. Oczekiwana d³ugo�æ
¿ycia w chwili urodzenia dla mê¿-
czyzn w roku 2007 wynios³a 70,96
lat, o niemal 15  lat wiêcej  w po-
równaniu do roku 1950 (tabela 11).

Wed³ug danych The Word
Factbook oczekiwana d³ugo�æ ¿ycia
w chwili narodzin w Polsce wynosi
aktualnie dla mê¿czyzn 71,65, a dla
kobiet 79,85 lat.

Od 2004 roku obserwowany
jest wzrost urodzeñ. Zak³ada siê
wzrost wspó³czynnika dzietno�ci
ogólnej oraz wyd³u¿enie przeciêtne-
go dalszego trwania ¿ycia (tabela 12).

W zwi¹zku z postêpem nauk
medycznych przewiduje siê wyd³u-
¿anie oczekiwanej d³ugo�ci ¿ycia,
nale¿y jednak równie¿ braæ pod uwa-
gê szereg czynników zwiêkszaj¹cych
ryzyko wyst¹pienia powa¿nych cho-
rób i �miertelno�ci (m.in.: palenie ty-
toniu, zanieczyszczenie �rodowiska,
epidemie, nieodpowiednia dieta, uza-

le¿nienia, stres, brak aktywno�ci fi-
zycznej, wypadki, a w nastêpstwie:
wzrost czêsto�ci wystêpowania cho-
rób cywilizacyjnych, zw³aszcza cho-
rób uk³adu kr¹¿enia, wystêpowanie
nowotworów, inwalidztwo, zniedo-
³ê¿nienie). Aby oszacowaæ konse-
kwencje wymienionych czynników
wprowadzony zosta³ nastêpny
wska�nik, lepiej oddaj¹cy sytuacjê
zdrowotn¹ spo³eczeñstwa ni¿ ocze-
kiwana d³ugo�æ ¿ycia. Jest to wska�-
nik lat ¿ycia w zdrowiu (HLYs- He-
althy Life Years, oczekiwana d³ugo�æ
¿ycia w zdrowiu). Wska�nik odpo-
wiada liczbie lat, ile mo¿e osoba
w okre�lonym wieku prze¿yæ w do-
brym zdrowiu. Do jego obliczenia
u¿ywana jest metoda Sullivana.
Oparta jest ona na porównaniu da-
nych dotycz¹cych �miertelno�ci
z liczb¹ lat, jak¹ osi¹ga siê zacho-
wuj¹c w pe³ni sprawno�æ. Informa-
cja na temat sprawno�ci uzyskiwana
jest od badanej osoby, co mo¿e  byæ
niekiedy powodem ró¿nic miêdzy sta-
nem obiektywnym, a subiektywn¹
ocen¹ badanego. Wska�nik zaleca-
ny jest przez Komisjê Europejsk¹

Mê¿czy�ni Kobiety 
Wed³ug wieku 

 
Lata 

0 15 30 45 60 75 0 15 30 45 60 75 
1950 56,07 51,04 38,12 25,46 14,55 6,92 61,68 55,66 42,32 29,23 17,05   7,80 
1960 64,94 54,96 41,14 27,71 15,88 7,53 70,60 59,88 45,52 31,58 18,70   8,58 
1970 66,62 54,81 40,87 27,47 15,68 7,60 73,33 61,01 46,45 32,28 19,23   8,90 
1980 66,01 53,12 39,24 26,19 15,18 6,92 74,44 61,18 46,53 32,36 19,38   8,76 
2007 70,96 56,62 42,35 28,83 17,69 9,14 79,74 65,33 50,58 36,12 22,94 11,41 
 �ród³o: GUS: Trwanie ¿ycia w 2007 roku

 Za³o¿enia  2007 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
Wspó³czynnik  
dzietno�ci ogólnej 

1,30 1,36 1,42 1,45 1,45 1,45 1,45 

Dalsze trwanie ¿ycia 
Mê¿czy�ni  71 71,4 72,3 73,4 74,6 75.8 77,1 
Kobiety  79,7 79,8 80,2 80,8 81,5 82,2 82,9 

 �ród³o: GUS: Prognoza ludno�ci na lata 2008-2035

Tabela 12. Za³o¿enia prognostyczne dla Polski na lata 2007-2035

Tabela  11. Przeciêtne dalsze trwanie ¿ycia w Polsce w latach 1950, 1960, 1980, 2007
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jako narzêdzie stosowane do oceny
stanu zdrowia populacji. Kraje UE
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zarówno
oczekiwan¹ d³ugo�ci¹ ¿ycia, jak
i wska�nikiem HLYs. �rednia ocze-
kiwana d³ugo�æ ¿ycia LE dla 25 kra-
jów unijnych w 2005 roku wynosi³a
dla 50-letniej kobiety - 33,5 roku,
dla 50-letniego mê¿czyzny 28,6. Jag-
ger i wsp. [Lancet, 2008]  porów-
nuje liczbê lat prze¿ytych w dobrym
zdrowiu w 25 krajach unijnych
w roku 2005. Najkorzystniejsze
wska�niki maj¹ Duñczycy � 50-letni
mê¿czyzna mo¿e spodziewaæ siê
prze¿ycia 23,6 lat,  a 50-letnia ko-
bieta - 24,1 lat w pe³ni si³ i zdrowia.
Warto�ci LE i HLYs  dla osób 50-
letnich ¿yj¹cych w wybranych kra-
jach przedstawiono w tabeli 13.

Jagger porównywa³ i analizo-
wa³  wp³yw na sytuacjê zdrowotn¹
takich czynników, jak: warto�æ pro-
duktu krajowego brutto, wysoko�æ
nak³adów na opiekê nad pacjentami

w wieku starszym  i jej udzia³ w wy-
datkach finansowanych ze �rodków
publicznych, zagro¿enie ubóstwem w
grupie osób starszych, zró¿nicowa-
nie w przychodach w danym spo³e-
czeñstwie, poziom zatrudnienia w
grupie wiekowej 55-64, bezrobocie
trwaj¹ce powy¿ej 12 miesiêcy, �redni
wiek przej�cia na emeryturê, udzia³
w kszta³ceniu ustawicznym (life long
learning- kszta³cenie  przez ca³e
¿ycie), poziom edukacji.  Stan zdro-
wia w krajach Unii Europejskiej jest
bardzo zró¿nicowany, wprowadze-
nie zmian, zw³aszcza w przypadku
krajów, które zosta³y niedawno w³¹-
czone w strukturê unijn¹,  wymaga
odrêbnych rozwi¹zañ i strategii .

Zgodnie z definicj¹ Lalonda
zdrowie �jest wynikiem dzia³ania
czynników zwi¹zanych z dziedzicze-
niem genetycznym, �rodowiskiem,
stylem ¿ycia i opiek¹ medyczn¹�.
W celu oceny sytuacji zdrowotnej
musia³y powstaæ kompleksowe

wska�niki uwzglêdniaj¹ce poszcze-
gólne czynniki maj¹ce wp³yw na stan
zdrowia ludno�ci.

Raport o Rozwoju Spo³ecz-
nym publikowany corocznie przez
Program Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju [United Nations Deve-
lopment Program UNDP] zawiera
m.in. :
* Wska�nik Rozwoju Spo³ecznego �

HDI - Human Development Index,
* Wska�nik Ubóstwa Spo³ecznego

� HPI - Human Povert Index.
Wska�nik HDI jest stosowa-

ny do pomiaru  osi¹gniêæ danego
kraju w zakresie rozwoju i dobro-
bytu ludno�ci. Raporty o Rozwoju
Spo³ecznym stosuj¹ go w swoich
ocenach od 1990 roku. Pozwala on
na  porównania miêdzynarodowe.
Jest miar¹ opart¹ na danych obej-
muj¹cych trzy podstawowe sfery
¿ycia: zdrowia, edukacji i dochodu.
Sfera zdrowia jest oceniana poprzez
wska�nik oczekiwanego dalszego

�ród³o: Jagger C., Gillies C., Moscone F. i wsp.: Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a
cross-national meta-regression analysis. Lancet 2008; 372 : 2124-2131

�ród³o: http://hdrstats.undp.org/2008/countries

Mê¿czy�ni  Kobiety  
Kraj  LE HLYs LE HLYs 

Dania  28,30 23,64 31,94 24,12 
Estonia  22,42 9,05 30,52 10,42 

Finlandia 28,48  12,86 34,15 13,87 
Francja 29,57 18,01 35,37 19,74 
Niemcy 28,96 13,56 33,41 13,55 
Polska 24,62 16,48 31,23 20,16 

W. Brytania 29,46 19,74 32,69 20,78 
 

 
HDI 

Oczekiwana d³ugo�æ 
¿ycia  w chwili 
urodzenia (w latach) 

Wska�nik 
alfabetyzacji (%) 

Wska�nik 
skolaryzacji (%) 

PKB na g³owê 
mieszkañca 
(PPP USD) 

1.    Islandia  (0,968) 1.    Japonia (82,4) 1.     Gruzja (100) 1.     Australia (114,2) 1.   Luksemburg 
(77 089) 

39.  Polska  (0,875) 45.   Polska (75,3) 15.   Polska (99,3) 38.   Polska (87,7) 50. Polska (14 675) 
179. Sierra Leone 

(0,329) 
179. Suazi (40,2) 147. Mali (22,9) 179. Republika 

D¿ibuti (25,5) 
178. Demokratyczna 

Republika Kongo 
(281) 

 

Tabela 13. Wska�niki oczekiwanej d³ugo�ci ¿ycia LE i ¿ycia w pe³ni zdrowia HLYs
dla osób 50-letnich w wybranych krajach UE  w roku 2005

Tabela 14. Wska�nik rozwoju spo³ecznego i jego sk³adowe -2006 r.
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trwania ¿ycia. Sfera edukacji ocenia-
na jest poprzez poziom osi¹gniêæ
edukacyjnych spo³eczeñstwa obej-
muj¹cy wska�nik umiejêtno�ci czy-
tania i pisania ze zrozumieniem (tzw.
wska�nik alfabetyzacji, obejmuj¹cy
odsetek osób potrafi¹cych czytaæ
i pisaæ  w wieku lat 15 i wiêcej) oraz
wska�nik skolaryzacji (odsetek osób
objêtych formaln¹ edukacj¹, dla
wszystkich poziomów nauczania).
Sferê dochodu okre�la produkt kra-
jowy brutto (PKB) w USD, przy-
padaj¹cy na jednego mieszkañca, li-
czony wed³ug parytetu si³y nabyw-
czej waluty (PPP USD). Sk³adowe
rzutuj¹ w jednakowym stopniu na
warto�æ HDI, jego warto�æ maksy-
malnie wynosi jeden. Na podstawie
HDI mo¿na okre�liæ poziom spo³ecz-
nego rozwoju kraju w stosunku do
innych krajów, w danym momencie
b¹d� w d³u¿szym okresie czasu.

Polska sytuuje siê w�ród kra-
jów wysoko rozwiniêtych (dla kra-
jów wysoko rozwiniêtych HDI>0,8;
dla s³abo rozwiniêtych HDI<0,5).
Ocena przeprowadzona w 2003
roku przez UNDP (United Nations
Development Program) objê³a 175
krajów.  HDI dla Polski by³o równe
0,841, co da³o nam 35 miejsce.
Pierwsze miejsce zajê³a Norwegia
(HDI 0.944), ostatnie Sierra Leone
(HDI 0,255). W roku 2006 w ran-
kingu 179 krajów Polska zajê³a 39
miejsce (HDI 0,875), pierwsze miej-
sce zajê³a Islandia (HDI 0,968),
ostatnie znów Sierra Leone (HDI
0,329). W tabeli 14 przedstawiono
HDI  i jego poszczególne sk³adowe
dla wybranych krajów w 2006 roku.

HDI pozwala na pe³niejsz¹
ocenê poziomu rozwoju ni¿ PKB lub
inne miary ekonomiczne.

W oparciu o podobne zasady
skonstruowany jest Wska�nik Ubó-
stwa Spo³ecznego. HPI,  wprowa-
dzony w 1997 roku, obliczany jest

na podstawie wska�ników cz¹stko-
wych obejmuj¹cych minimum zdro-
wotne, edukacyjne oraz minimum
warunków materialnych.

Podsumowanie
Ca³o�ciowa ocena proble-

mów wieku starszego uwzglêdniaæ
musi zaawansowanie i przebieg pro-
cesu starzenia, warunki ¿yciowe
i rodzinne, problemy spo³eczne i psy-
chologiczne, potrzeby subiektywne.
Osi¹gniêcie przez ludzi starszych
poczucia bezpieczeñstwa, zapewnie-
nie im w³a�ciwego dostêpu do �wiad-
czeñ zdrowotnych, poszanowanie ich
godno�ci osobistej, stworzenie mo¿-
liwo�ci aktywnego uczestnictwa
w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym
i kulturalnym wymaga wprowadze-
nia wielu innowacyjnych rozwi¹zañ
systemowych  i  prawno-administra-
cyjnych. Okre�lenie �byæ starym� na-
biera nowego wymiaru. Nasza epo-
ka kulturowa musi zaakceptowaæ
dokonuj¹c¹ siê rewolucjê demogra-
ficzn¹ i nowe problemy dotycz¹ce
szeroko pojêtej egzystencji ludzi sta-
rych. Punktem wyj�cia do zrozumie-
nia cz³owieka starego jest akcepta-
cja nieuchronno�ci zmian w naszym
¿yciu dokonuj¹cych siê w nastêp-
stwie starzenia siê populacyjnego.

dr n. farm. Urszula Kurczewska,
dr n. farm. Magdalena Jasiñska

prof. dr hab. n. farm.
Daria Orszulak-Michalak
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Balsam peruwiañski (Balsa-
mum Peruvianum), to wydzielina
drzewa Myroxylon balsamum (na-
zwa polska � woniawiec balsamo-
wy) z rodziny Motylkowatych. Jego
nazwa jest myl¹ca � nie pochodzi on
bowiem z Peru. Jednym z g³ównych
obszarów wystêpowania woniawca
jest lesisty obszar w San Salvador,
nad Oceanem Spokojnym, zwany te¿
�wybrze¿em balsamicznym�. Przy-
miotnik �peruwiañski� balsam otrzy-
ma³ dlatego, i¿ jednym z g³ównych
portów na szlaku exportowym tego
surowca by³ peruwiañski port Callao

w Limie. Drzewo produkuje
wydzielinê w sposób natural-
ny, jednak w niewielkich ilo-
�ciach. Metod¹ przemys³ow¹
balsam peruwiañski pozyski-
wany jest na skutek uszko-
dzeñ mechanicznych lub ter-
micznych. Patologiczn¹ wy-
dzielinê otrzymuje siê poprzez
zdjêcie kory, naciêcie i przy-
palanie pnia drzewa. Balsam
zbiera siê do mokrych szma-
tek, które po nasi¹kniêciu wy-
gotowuje siê i wyciska.

Suro-
wiec jest gê-
st¹, ciemn¹ i nie wy-
sychaj¹c¹ ciecz¹.
Jego g³ównym
sk³adnikiem jest cy-
nameina � frakcja
olejkowa bêd¹ca
mieszanin¹ benzo-
esanu benzylu i cy-
namonianu benzylu.
Ma on przyjemny
zapach, przypomi-
naj¹cy waniliê i cy-
namon.

Balsam ma
w³a�ciwo�ci odka-
¿aj¹ce, przeciwroz-
toczowe (m.in.
przeciw�wierzbo-
we), przeciwzapalne
i pobudzaj¹ce ziar-

ninowanie. Stosowany jest najczê-
�ciej zewnêtrznie w chorobach skó-
ry � w szczególno�ci w przypadku
odmro¿eñ, odle¿yn, owrzodzeñ i he-
moroidów. Na rynku dostêpnych jest
szereg preparatów gotowych stoso-
wanych w tych schorzeniach i zawie-
raj¹cych balsam peruwiañski � m.in.
Balsolan, Hemorectal, Rectosec czy
Neo-Aesculan. Balsam poprawia
kr¹¿enie skórne, dlatego te¿ bywa
sk³adnikiem ma�ci stosowanych do
nacierañ w przebiegu infekcji (pre-
paraty gotowe to np. Pulmex, De-
pulol). Ze wzglêdu na ww. kr¹¿enie
stosuje siê go równie¿ w kompozy-
cjach na skórê g³owy w przypadku
³ysienia na tle troficznym.

Balsam peruwiañski rozpusz-
cza siê w alkoholu i mo¿e byæ stoso-

Receptariusz �
Balsam peruwiañski

jako sk³adnik tradycyjnych
preparatów recepturowych

Fot. 1.  Balsam peruwiañski rozpuszcza siê
w alkoholu i mo¿e byæ stosowany w postaci p³ynu.

Fot. 2. Balsam peruwiañski czasami tworzy
niezgodno�ci i wydziela siê z preparatu.
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wany w postaci p³ynu, czê�ciej jed-
nak zastosowanie znajduj¹ ma�ci
(zwykle stosowane stê¿enia to
5-20%) i czopki.

Niestety surowiec mo¿e wy-
wo³ywaæ alergie kontaktowe. Jego
w³a�ciwo�ci alergizuj¹ce zosta³y wy-
korzystane w testach p³atkowych
jako wska�nik alergii na kosmetyki.

Ze wzglêdu na przyjemny za-
pach balsam peruwiañski jest po-
wszechnie stosowany w przemy�le
spo¿ywczym i kosmetycznym oraz
perfumeryjnym. Mo¿e siê znale�æ
nawet w lepszych gatunkach tytoniu,
czy papieru toaletowego.

Rp. Unguentum Kocha

Balsami peruv.
Parrafinum liq. aa 1,0
Vaselini albi ad 80,0
M.f.ung.

W przepisie tym parafina cie-
k³a bywa niekiedy zastêpowana roz-
tworem silolu. Ma�æ przyspiesza go-
jenie siê ran.

Balsam peruwiañski nie mie-
sza siê dobrze z olejami mineralnymi
(np. z parafin¹ z powy¿szej recep-
ty). W recepturze powinien byæ roz-
cierany raczej z olejem rycynowym,
gdy¿ po takim przygotowaniu bez
problemu ³¹czy siê z pod³o¿ami ma-
�ciowymi. Preparacja z Oleum Rici-
ni zapobiega tak¿e wydzielaniu siê
balsamu peruwiañskiego z ma�ci za-
wieraj¹cych siarkê. Podobnie wygl¹-
da przygotowywanie czopków �
balsam nie miesza siê dobrze z ole-
jem kakaowym i mo¿e wydzielaæ
z przygotowanego ju¿ leku. Nato-
miast jego mieszanina z olejem r¹cz-
nikowym tworzy po po³¹czeniu z ole-
jem kakaowym trwa³¹ emulsjê.
Oleum Ricini umo¿liwia równie¿ bez-
problemowe po³¹czenie tego surow-
ca ze smalcem wieprzowym.

Rp. Unguentum Nigrum
(ma�æ Mikulicza, ma�æ lapisowa,
Unguentum argenti nitrici cum
balsamo peruviano)

Argenti nitratis 1,0
Balsami peruviani 10,0
Vaselini flavi ad 30,0
M.f.ung.
Azotan srebra nale¿y rozpu-

�ciæ w kilku kroplach wody (oko³o
2 gramy), a balsam peruwiañski ro-
zetrzeæ w 10,0 g oleju rycynowego.

Receptura powy¿sza ta zosta³a
opracowana przez Jana Mikulicza-
Radeckiego, wybitnego wroc³aw-
skiego lekarza, uwa¿anego za pio-
niera nowoczesnej chirurgii. Stoso-
wana jest na trudno goj¹ce siê rany
oraz jako �rodek bakteriobójczy.
Mo¿liwo�æ po³¹czenia balsamu pe-
ruwiañskiego z azotanem srebra jest
szczególnie warto�ciowa w przypad-
ku leczenia opornego tr¹dziku z na-
silonym zaka¿eniem bakteryjnym lub
roztoczowym.

mgr farm. Olga Sierpniowska
fot. autorki

Fot. 3. Balsam peruwiañski nie miesza siê dobrze
z olejami mineralnymi (próbka po lewej).

Du¿o lepiej balsam ³¹czy siê z olejem r¹cznikowym (próbka po prawej).
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Pierwszymi izotopami promie-
niotwórczymi stosowanymi u ludzi
by³y izotopy radu i jodu (226Ra i 128I).
Niemniej jednak prawdziwy rozwój
tej dziedziny medycyny nast¹pi³ do-
piero w latach 90-tych ubieg³ego stu-
lecia, kiedy do stosowanych ju¿
wcze�niej technik ob-
razowych takich jak
tomografia kompute-
rowa, rezonans ma-
gnetyczny czy radio-
logia wprowadzono
metody scyntygraficz-
ne nale¿¹ce do metod
medycyny nuklearnej.
Metody te polegaj¹
na pomiarze emito-
wanego promienio-
wania pochodz¹cego
od wprowadzonych
do organizmu zwi¹z-
ków biologicznie
czynnych, które s¹
znakowanie izotopa-
mi promieniotwór-
czymi. Zwi¹zki ak-
tywne kumuluj¹ siê w
miejscach docelo-
wych, które s¹ specyficzne dla po-
szczególnych substancji, dziêki temu
mo¿liwe jest badanie wybranych na-
rz¹dów i schorzeñ. W zale¿no�ci od
rodzaju emitowanego promieniowa-
nia radiofarmaceutyk pe³ni rolê sub-
stancji diagnostycznej (emitery pro-
mieniowania γ) lub terapeutycznej
(emitery promieniowania α lub β).

Radiofarmaceutyki podobnie jak
klasyczne leki dzia³aj¹ wed³ug po-
dobnych mechanizmów dzia³ania
i procesy farmakokinetyczne i farma-
kodynamiczne decyduj¹ o ich sile
i sposobie dzia³ania. Jednym z now-
szych radiofarmaceutyków zareje-

strowanym jako preparat diagno-
styczny (w Stanach Zjednoczonych)
jest Trodat. Stosuje siê go do dia-
gnostyki choroby Parkinsona. Jest to
kompleks technetu (V) (99mTc), któ-
ry wi¹¿e siê z bia³kiem transportuj¹-
cym dopaminê przez b³ony biologicz-
ne. Struktur¹ wiod¹c¹ dla tego ra-
diofarmaceutyku by³a kokaina, któ-

ra wykazuje podobny mechanizm
dzia³ania.

Podstaw¹ radiofarmacji s¹
tzw. metody scyntygraficzne wyko-
rzystuj¹ce izotopy pierwiastków
emituj¹ce promieniowane γ. Do re-
jestrowania tego promieniowania nie-

zbêdne s¹ wysoko-
specjalistyczne
urz¹dzenia zwane
gamakamerami lub
tomografy emisyjne
daj¹ce wielowar-
stwowy obraz ba-
danego narz¹du w
postaci cyfrowego
obrazu komputero-
wego. Ze wzglêdu
na ró¿n¹ naturê
pierwiastków, pro-
mieniowanie ich izo-
topów jest równie¿
specyficzne dla da-
nego pierwiastka.
Z tego te¿ powodu
techniki scyntygra-
ficzne dzielimy na
dwa rodzaje.

SPECT czyli
tomografia emisyjna pojedynczego
fotonu wykorzystuje pierwiastki, któ-
rych izotopy s¹ stosunkowo ³atwo
dostêpne np. 99Tc. Pierwiastek ten
emituje promieniowanie gamma i ta-
kie zostaje zarejestrowane przez to-
mograf emisyjny.

Zalet¹ tej metody jest poda-
wanie stosunkowo ma³ych dawek ra-

Radiofarmacja
� przysz³o�æ medycyny

Pocz¹tek radiofarmacji zacz¹³ siê ponad 100 lat temu, gdy Becquerel odkry³ promieniowanie X. Z biegiem lat
technika ta rozwinê³a siê do tego stopnia, i¿ ju¿ w latach 30-tych ubieg³ego stulecia zaczê³y siê badania nad pierw-
szymi radiofarmaceutykami, czyli zwi¹zkami leczniczymi lub diagnostycznymi zawieraj¹cymi promieniotwórczy izo-
top odpowiedniego pierwiastka.
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diofarmaceutyku pacjentowi z jed-
noczesnym zachowaniem wysokiej
czu³o�ci zmian zwyrodnieniowych
wystêpuj¹cych w obrêbie badanego
narz¹du. Charakterystyczne jest rów-
nie¿ to, ¿e metoda ta wykorzystuje
³atwo dostêpne pierwiastki promie-
niotwórcze takie jak 123I, 131I, 67Ga,
57Co oraz 99mTc, w przeciwieñstwie
do techniki PET, dla której krótko
¿yj¹ce radioizotopy pozyskuje siê w
cyklotronach (wi¹¿e siê to diagno-
styce dodatkowymi kosztami i wy-
mogami bezpieczeñstwa).

Zastosowanie metody
SPECT skupia siê g³ównie w obrê-
bie o�rodkowego uk³adu nerwowe-
go np. w diagnostyce choroby Al-
zheimera do obrazowania miejsco-
wych zaburzeñ kr¹¿enia mózgowe-
go stosuje siê substancje zdolne do
przenikania przez barierê krew-mózg
np. n-izopropylo-p-[123I]jodoamfe-
taminê (123I-IMP), 99mTc-tlenek hek-
sametylenopropylenoaminy (99mTc-
HMPAO), ester etylowy 99mTc-ety-
lenodicysteiny (99mTc-ECD) oraz
zwi¹zki zawieraj¹ce 57Co. Trwaj¹
równie¿ prace nad 7-[123I]jodota-
kryn¹ jako potencjalnym preparatem
do diagnostyki AD technik¹ SPECT.

Metoda PET jest metod¹
czulsz¹ i obdarzon¹ wiêksz¹ rozdziel-
czo�ci¹ przestrzenn¹ (w porównaniu
do metody SPECT), przez co nie jest
konieczne stosowanie z innymi tech-
nikami obrazuj¹cymi (NMR, TC).
PET czyli tomografia pozytronowa
wymaga zastosowania pierwiastków
o bardzo krótkim okresie pó³trwa-
nia np. 15O, 11C, 13N, 18F. Z drugiej
strony s¹ to pierwiastki wystêpuj¹ce
najczê�ciej jako pierwiastki fizjolo-
giczne dziêki czemu metodê t¹ wy-
korzystuje siê z powodzeniem do
badania szlaków metabolicznych w
organizmie.

Metoda ta jest czu³ym i niein-
wazyjnym badaniem, w którym ra-
dioizotopy emituj¹ pozytony ulega-
j¹ce zjawisku anihilacji (zniesieniu) w
wyniku zderzenia z elektronami ota-
czaj¹cej go materii. W wyniku oma-
wianego jednostkowego procesu
nastêpuje emisja dwóch fotonów
rozchodz¹cych siê pod k¹tem 180o.
Pomiar czasu przelotu fotonów po-
zwala na okre�lenie miejsca, w któ-
rym nast¹pi³o zjawisko anihilacji,
przez co staj¹ siê no�nikiem informacji
o zmianach zaistnia³ych w narz¹dach.
PET ze wzglêdu na mo¿liwo�æ ba-
dania metabolizmu na poziomie ko-
mórkowym znalaz³ zastosowanie w
diagnostyce chorób nowotworowych
jak równie¿ w diagnostyce choroby
Alzheimera. W obrazowaniu za po-
moc¹ pozytronowej tomografii emi-
syjnej najszerzej stosowana jest,
jako zwi¹zek kontrastuj¹cy fluoro-
deoksyglukoza znakowana radioizo-
topem 18F (18F-FDG). Zwi¹zek ten
gromadzi siê w komórkach mog¹-
cych go pobraæ z p³ynów pozako-
mórkowych, przez co miejsca jego
kumulacji s¹ aktywne w obrazie ba-
danej tkanki, natomiast zmiany mar-
twicze, w których procesy metabo-
liczne s¹ zahamowane pozostaj¹ pa-
sywne. Dziêki zastosowaniu tego
preparatu mo¿liwe jest badanie
czynno�ci mózgowej na podstawie
okre�lenia miejsc aktywnych, w któ-
rych komórki nerwowe pod wzglê-
dem fizjologicznym funkcjonuj¹ pra-
wid³owo. Niestety w przypadku cho-
roby Alzheimera przy pomocy 18F-
FDG mo¿na zdiagnozowaæ rozwi-
niêt¹ postaæ choroby, natomiast nie
jest mo¿liwe jej rozpoznanie w po-
cz¹tkowym stadium, poniewa¿ atro-
fia i obni¿enie poziomu glukozy wy-
krywane s¹ jedynie przy znacznej
utracie neuronów. Prowadzone s¹

równie¿ badania nad wykorzysta-
niem innych substancji, takich jak
takryna czy donepezil. W ten spo-
sób otrzymano 9-[11C]metyloamino-
1,2,3,4-tetrahydroaminoakrydynê,
7-[18F]fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-9-
aminoakrydynê oraz po wymianie
izotopu 12C wêgla w pozycji 6 na
atom promieniotwórczy 2,3-dihyro-
5,6[11C]-dimetoksy-2-[[1-(fenylo-
metylo)-4-piperydynylo]metylo]-
1H-inden-1-on (11C-donepezil).
W ostatnich latach prowadzone s¹
badania nad analogami donepezilu
w celu wykorzystania ich w diagno-
styce aktywno�ci komórek mózgo-
wych technik¹ PET. W tym celu u¿y-
wa siê tak¿e octanów i propionia-
nów N-[11C] metylopiperydyny.

Tak jak nie by³oby wspó³cze-
snej medycyny bez farmacji, nie by-
³oby medycyny nuklearnej bez radio-
farmacji. Trudno dzi� sobie wyobra-
ziæ nowoczesn¹ diagnostykê me-
dyczn¹ bez zastosowania technik izo-
topowych. Dziedzina nauki która
wziê³a swój pocz¹tek z odkrycia
promieniotwórczo�ci pierwiastków i
w badaniach prowadzonych przez
Mariê Curie-Sk³odowsk¹ sta³a siê
najbardziej swoist¹ jednoznaczn¹
technik¹ diagnostyczn¹, która
w obecnym dziesiêcioleciu prze¿ywa
swój rozkwit i zosta³a w³a�ciwie do-
ceniona przez lekarzy.

dr n. farm. Pawe³ Szymañski,
prof. dr hab. n. farm.

El¿bieta Mikiciuk-Olasik

Zak³ad Chemii Farmaceu-
tycznej i Analizy Leków

Uniwersytet Medyczny w
£odzi,

Pi�miennictwo u autorów
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Choroby neurodegeneracyj-
ne, a w�ród nich najczê�ciej wystê-
puj¹ce choroby Alzheimera i Parkin-
sona, s¹ obecnie jednymi z najpo-
wa¿niejszych schorzeñ, z jakimi zma-
ga siê ludzko�æ. Obserwowany
wzrost czêsto�ci wystêpowania ta-
kich schorzeñ wydaje siê
byæ w du¿ej mierze zwi¹-
zany z ogólnym starze-
niem siê ludzkiej popu-
lacji. Now¹ z punktu wi-
dzenia etiologii, choæ od
dawna klinicznie znan¹
grupa chorób neurode-
generacyjnych s¹ pasa-
¿owalne encefalopatie
g¹bczaste (ang. trans-
missible spongiform en-
cephalopathies) zwane
te¿ chorobami prionowy-
mi. Choroby te, wystê-
puj¹ce u ludzi i zwierz¹t,
powoduj¹ dramatyczne
wieloogniskowe uszko-
dzenia mózgu, koñcz¹ce siê �mier-
ci¹. W przebiegu tych chorób w mó-
zgu gromadz¹ siê z³ogi bia³kowe o
strukturze beta-amyloidu, podobnie
jak w przypadku innych chorób neu-
rodegeneracyjnych, np. choroby Al-
zheimera czy Parkinsona.

Termin prion jest skrótem od
angielskiego terminu proteinaceous
infectious particle - zaka�na cz¹stecz-
ka bia³kowa. Pojêcie prionu wpro-
wadzi³ w 1981 r. Stanley Prusiner,

laureat Nagroda Nobla w 1997 r.
Bia³ko prionowe (PrP) istnieje w
dwóch postaciach: jednej - fizjolo-
gicznej (PrPc), wystêpuj¹cej u zdro-
wych ludzi i zwierz¹t oraz drugiej pa-
tologicznej bêd¹cej przyczyn¹ cho-
rób - PrPsc (oznaczenie sc pochodzi

od angielskiego terminu scrapie, jed-
nej z pierwszych opisanych u zwie-
rz¹t chorób prionowych, zwanej g¹b-
czast¹ encefalopati¹ owiec).

Zasadnicza ró¿nica miêdzy
normalnym bia³kiem PrPc a form¹ pa-
tologiczn¹ PrPsc polega na ich od-
miennej konformacji. Bia³ka PrPc

maj¹ strukturê w przewa¿aj¹cej czê-
�ci alfa-helikaln¹, czyli spiralnie zwi-
niêt¹, podczas gdy w bia³kach PrPsc

dominuje struktura beta-harmonijki.

Bia³ka PrPc s¹ glikoproteinami, wy-
stêpuj¹cymi g³ównie w b³onie komór-
kowej neuronów. U cz³owieka bia³-
ka te s¹ kodowane przez gen PrP
(PRNP) zlokalizowany w krótszym
ramieniu 20 chromosomu. Choroby
prionowe wystêpuj¹ce u ludzi oraz

ich postacie przedstawia
Tabela 1. Najbardziej
znan¹ chorob¹ prionow¹
u zwierz¹t jest encefalo-
patia g¹bczasta byd³a -
BSE (ang. bovine spon-
giform encephalopathy)
zwana popularnie cho-
rob¹ �szalonych krów�.

Mechanizm pato-
genezy chorób priono-
wych nie jest w pe³ni wy-
ja�niony. Neurodegenera-
cja obserwowana
w przebiegu tych chorób
zwi¹zana jest najprawdo-
podobniej z niezwyk³¹
w³a�ciwo�ci¹ patologicz-

nego bia³ka PrPsc, które przy ze-
tkniêciu siê z normalnym bia³kiem
PrPc niemal natychmiast przekszta³-
ca je w sobie podobne (Ryc. 1).
Konwersja ta odbywa siê na zasa-
dzie reakcji ³añcuchowej: �zaatako-
wane� i zmienione bia³ko �atakuje�
i przekszta³ca nastêpne, a to kolej-
ne. Proces ten okre�la siê terminem
�domina �mierci�, gdy¿ prowadzi on
do nagromadzenia siê patologicznych
bia³ek PrPsc w cytoplazmie neuro-

Czy mamy szansê wygraæ z prionami?
Neurodegeneracja czyli postêpuj¹cy, nieodwracalny proces zwyrodnienia komórek nerwowych (neuronów),

prowadz¹cy do ich obumierania, le¿y u podstaw wielu chorób uk³adu nerwowego. Proces ten jest wynikiem two-
rzenia siê i agregacji zdegenerowanych form bia³ka, posiadaj¹cych charakterystyczn¹ konformacjê beta-harmonij-
ki. Zdegenerowane bia³ka s¹ oporne na dzia³anie enzymów proteolitycznych i tworz¹ nierozpuszczalne z³ogi beta-
amyloidu. Choroby neurodegeneracyjne zwi¹zane z odk³adaniem siê takich zdegenerowanych bia³ek nosz¹ nazwê
amyloidoz. S¹ one zaliczane do grupy chorób konformacyjnych zwanych te¿ chorobami zwi¹zanymi z nieprawid³o-
wym procesem fa³dowania bia³ek (ang. protein-misfolding diseases) czy chorobami agregacyjnymi.
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nów, ich degeneracji i w konsekwen-
cji �mierci organizmu. W rozwoju
chorób prionowych istotn¹ rolê od-
grywaj¹ te¿ bia³ka CtmPrP (b³ono-
we bia³ka prionowe z koñcowym
fragmentem karboksylowym), które
równie¿ maj¹ w³a�ciwo�ci patogen-
ne i powoduj¹ degeneracjê komór-
ki. Wykazano, ¿e patologiczne bia³-
ka PrPsc stymuluj¹ syntezê bia³ek
CtmPrP. Wa¿n¹ rolê w patogenezie
chorób prionowych przypisuje siê
lokalizacji bia³ek prionowych w ko-
mórce. Okaza³o siê, ¿e ju¿ niewielka
ilo�æ bia³ek prionowych, nawet fizjo-
logicznych, zgromadzonych w cyto-
plazmie mo¿e byæ toksyczna dla ko-
mórki. Ostatnio podkre�la siê rów-
nie¿, ¿e fizjologiczne bia³ko PrPc

wykazuje w³a�ciwo�ci anty-apopto-

tyczne, natomiast bia³ko patologicz-
ne PrPsc nasila proces apoptozy neu-
ronów. Wykazano ponadto, ¿e  tkan-
ka limfoidalna zwi¹zana z migda³ka-
mi i �ledzion¹ odgrywa istotn¹ rolê
w transporcie patologicznych bia³ek
prionowych do o�rodkowego uk³a-
du nerwowego. U zwierz¹t pozba-
wionych eksperymentalnie w wyni-
ku immunosupresji, normalnie funk-
cjonuj¹cej tkanki limfoidalnej, aku-
mulacja i transport prionów, zosta³y
zahamowane.

Obecnie nie ma mo¿liwo�ci
leczenia przyczynowego chorób
prionowych. Badania nad zwi¹zka-
mi, które mog¹ byæ potencjalnymi
lekami w terapii chorób prionowych
prowadzi siê g³ównie na modelach
komórkowych, rzadziej przy u¿yciu

zwierz¹t laboratoryjnych; tylko nie-
które zwi¹zki zosta³y dopuszczone do
badañ klinicznych. Wygodnym
w aspekcie metodycznym i ekono-
micznym modelem do wstêpnej oce-
ny antyprionowych w³a�ciwo�ci ró¿-
nych zwi¹zków chemicznych okaza³y
siê dro¿d¿e. Od kilku lat wiadomo,
¿e priony wystêpuj¹ nie tylko u ssa-
ków, ale i w organizmach ni¿szych,
m.in. u Saccharomyces cerevisiae.
Dro¿d¿e stanowi¹ organizm mode-
lowy w biologii molekularnej, gdy¿
wiêkszo�æ genów oraz podstawowe
procesy s¹ podobne i podobnie re-
gulowane zarówno u dro¿d¿y, jak i u
cz³owieka. Priony �dro¿d¿owe�, wy-
stêpuj¹ce w dwóch stanach konfor-
macyjnych, mog¹ odk³adaæ siê w for-
mie beta-amyloidu we wnêtrzu ko-

* postaæ wrodzona, bêd¹ca wynikiem mutacji dziedzicznych w genach koduj¹cych bia³ko PrPc - choroba
Creutzfeldta-Jakoba (CJD), zespó³ Gerstmanna-Strausslera-Scheinkera (GSS), �miertelna dziedziczna
bezsenno�æ (ang. fatal familial insomnia - FFI)

* postaæ sporadyczna, zwi¹zana z mutacjami somatycznymi w genach koduj¹cych bia³ko PrPc - choroba
Creutzfeldta-Jakoba (CJD), �miertelna dziedziczna bezsenno�æ (ang. fatal familial insomnia - FFI)

* postaæ infekcyjna (zaka�na), bêd¹ca wynikiem wprowadzenia do organizmu patologicznego bia³ka prio-
nowego, np. w wyniku praktyk kanibalistycznych, transplantacji narz¹dów czy spo¿ywania miêsa ze
zwierz¹t chorych na encefalopatiê g¹bczast¹ - kuru, czyli ��miej¹ca siê �mieræ� (choroba plemienia Fore
z Nowej Gwinei), nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (nvCJD)

Tabela 1. Choroby prionowe wystêpuj¹ce u ludzi i ich postacie

Ryc. 1. Uproszczony schemat patogenezy chorób prionowych. Oznaczenia: 1 - pula fizjologicznego bia³ka
PrPc; 2 - pojawienie siê patologicznego bia³ka PrPsc i konwersja kolejnych bia³ek fizjologicznych

w patologiczne; 3 - nagromadzenie siê patologicznych bia³ek PrPsc i powstanie struktury beta-amyloidu.
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mórki, nie wywo³uj¹c jednak jej
�mierci ani �choroby�, lecz modyfiku-
j¹c podstawowe procesy ¿yciowe, co
umo¿liwia przetrwanie w niesprzyja-
j¹cych warunkach �rodowiska.

Bior¹c pod uwagê prawdopo-
dobny patomechanizm chorób prio-
nowych, jako potencjalne leki anty-
prionowe testuje siê przede wszyst-
kim zwi¹zki, które mog¹ stabilizowaæ
strukturê natywnego bia³ka PrPc,
uniemo¿liwiaj¹c jego �przej�cie�
w formê patologiczn¹ PrPsc. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e w ka¿dej ¿ywej ko-
mórce funkcjonuj¹ specjalne bia³ka
zwane opiekuñczymi lub chaperona-
mi, które warunkuj¹ odpowiedni¹
konformacjê bia³ek komórkowych,
chroni¹c je przed stresami wywo³a-
nymi wy¿sz¹ temperatur¹ i zwi¹zka-
mi chemicznymi, rozpoznaj¹ i napra-
wiaj¹ bia³ka o nieprawid³owej kon-
formacji oraz bior¹ udzia³ w trans-
porcie bia³ek przez b³ony komórko-
we. Wykazano, ¿e ró¿ne zwi¹zki che-
miczne mog¹ wi¹zaæ siê z fizjologicz-
nym bia³kiem PrPc, zapobiegaj¹c
jego konwersji w bia³ko patologicz-
ne PrPsc. Poniewa¿ zwi¹zki te na�la-
duj¹ komórkowe chaperony, zwane
s¹ chemicznymi lub farmakologicz-
nymi chaperonami. W³a�ciwo�ci ta-
kie wykazuj¹ in vitro m.in.: dimety-
losulfotlenek, glicerol, N-tlenek tri-
metyloaminy, czerwieñ Kongo czy
znane leki - leki przeciwmalaryczne
(mepakryna), leki psychotropowe
(chloropromazyna, pochodne feno-
tiazyny), antybiotyki cytostatyczne -
antracykliny (jododoksorubicyna)
oraz antybiotyki przeciwbakteryjne
(tetracykliny), jak równie¿ modyfiko-
wane peptydy PrP. W badaniach kli-
nicznych testowano m.in. mepakry-
nê i chloropromazynê, jednak w tych
warunkach nie wykazano oczekiwa-
nej aktywno�ci terapeutycznej obu
zwi¹zków. Innym lekiem o potencjal-
nej aktywno�ci antyprionowej wyka-

zanej w badaniach na modelu zwie-
rz¹t do�wiadczalnych jest guanabenz
� znany agonista receptorów adre-
nergicznych alfa 2, stosowany jako
lek w nadci�nieniu. Zwi¹zek ten se-
lektywnie hamuje proces tzw. zwija-
nia (ang. folding) bia³ek w obrêbie
rybosomu przy udziale rRNA, bez
wp³ywu na proces biosyntezy bia³-
ka. Podobny mechanizm dzia³ania
wykazuje inny zwi¹zek � 6-amino-
fenantrydyna. Najprawdopodobniej
proces zwijania bia³ek jest istotny dla
patogenezy chorób prionowych.
Mo¿e wiêc stanowiæ nowy cel mo-
lekularny dla potencjalnych leków
antyprionowych.

W�ród potencjalnych leków
w terapii chorób prionowych bierze
siê równie¿ pod uwagê zwi¹zki, które
mog³yby eliminowaæ patologiczne
priony z komórek czy organizmów
cz³owieka i zwierz¹t, jak równie¿
zwi¹zki hamuj¹ce gromadzenie siê
prionów we wnêtrzu komórki.

Podejmowane s¹ te¿ próby
wykorzystania w leczeniu chorób
prionowych specyficznych przeciw-
cia³ wi¹¿¹cych bia³ka fizjologiczne
PrPc, chroni¹cych w ten sposób ich
prawid³ow¹ konformacjê, lub wi¹¿¹-
cych bia³ka patologiczne PrPsc, unie-
mo¿liwiaj¹cych ich agregacjê i two-
rzenie beta-amyloidu. Innym sposo-
bem �walki� z prionami mog³aby byæ
immunizacja przy u¿yciu peptydów
beta-amyloidu. Jednak we wstêp-
nych badaniach klinicznych okaza³o
siê, ¿e mo¿e to prowadziæ do roz-
woju reakcji autoimmunologicznych
w o�rodkowym uk³adzie nerwo-
wym.

Jednym z podstawowych pro-
blemów w opracowaniu skuteczne-
go leczenia chorób prionowych jest
fakt, ¿e wiêkszo�æ dotychczas zba-
danych zwi¹zków ma bardzo ogra-
niczone zastosowanie terapeutyczne
ze wzglêdu na niezdolno�æ do prze-

kraczania bariery krew-mózg, silne
dzia³ania niepo¿¹dane, nisk¹ specy-
ficzno�æ czy brak skuteczno�ci dzia-
³ania in vivo w organizmie cz³owie-
ka. Wa¿nym problemem jest równie¿
mo¿liwo�æ wczesnej diagnostyki cho-
rób prionowych w stadium przedkli-
nicznym, kiedy mo¿na by zastosowaæ
skuteczne  leczenie zapobiegaj¹ce
konwersji PrPc ® PrPsc. Pojawienie
siê pierwszych objawów klinicznych
�wiadczy ju¿ o nieodwracalnej de-
generacji o�rodkowego uk³adu ner-
wowego. W zwi¹zku z tym wydaje
siê, ¿e w stadium klinicznym inter-
wencja farmakologiczna mo¿e nie
daæ po¿¹danych efektów terapeu-
tycznych.

prof. dr hab. Anna Malm
Katedra i Zak³ad Mikrobiologii

Farmaceutycznej z Pracowni¹
Diagnostyki Mikrobiologicznej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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HERBARIUM APTEKARZA POLSK IEGO

Bez czarny (Sambucus nigra
L.)  nale¿y do rodziny przewiertnio-
watych (Caprifoliaceae). W syste-
matyce wymienianych jest ok. 20
gatunków rodzaju Sambucus.
W naszym kraju wystêpuj¹ jedynie:
bez czarny oraz bez koralowy. Ga-
tunek bzu jest w Polsce szeroko roz-
powszechniony, wystêpuje w lasach,
zaro�lach, na nieu¿ytkach oraz wy-
s y p i s k a c h .
Krzew ten ma
niewielkie wy-
magania glebo-
we (jest odpor-
ny na zanie-
czyszczenie �ro-
dowiska), ro-
�nie na stanowi-
skach wilgot-
nych, nas³o-
necznionych,
chocia¿ spotkaæ
go mo¿na tak¿e
w miejscach sil-
nie ocienienio-
nych. Kwitnienie w maju i czerwcu,
za� owoce dojrzewaj¹ zwykle od lip-
ca/sierpnia do pa�dziernika. W lecz-
nictwie wykorzystuje siê zarówno
kwiaty, jak i owoce czarnego bzu.
W niniejszym opracowaniu omówio-
no wskazania fitoterapeutyczne oraz
mo¿liwo�æ wykorzystania owoców
dzikiego czarnego bzu jako substan-
cji ro�linnej bogatej w zwi¹zki poli-
fenolowe.

Owoce bzu czarnego (Fruc-
tus Sambuci) s¹ stosowane w me-
dycynie naturalnej od wielu wieków,

znane by³y ju¿ w staro¿ytno�ci. U lu-
dów germañskich bez czarny nale¿a³
do drzew �wiêtego gaju i traktowa-
ny by³ jako �drzewo ¿ycia�. Plemio-
na s³owiañskie stosowa³y przetwory
z bzu jako �rodek na febrê [5].

W sk³ad grup zwi¹zków bio-
logicznie czynnych owoców bzu
czarnego wchodz¹ m.in. glikozydy
antocyjanowe (pochodne cyjanidy-

ny), garbniki, kwasy organiczne
(jab³kowy, szikimowy), kwasy feno-
lowe (chlorogenowy), witamina C,
witaminy z grupy B, cukry i pektyny.
We wszystkich czê�ciach �wie¿ej
ro�liny wystêpuje typowy dla niej
zwi¹zek - glikozyd: sambunigryna,
posiadaj¹cy w³a�ciwo�ci toksyczne,
lecz zatrucia ostre wystêpuj¹ tylko po
spo¿yciu niedojrza³ych, zielonych
owoców. Sambunigryna rozk³ada siê
podczas suszenia i gotowania, wiêc
spo¿ywanie przetworzonego surow-
ca jest bezpieczne [5,8]. Wskaza-
niem fitoterapeutycznym owoców

bzu czarnego jest usuwanie szkodli-
wych produktów przemiany materii
w chorobie go�æcowej, dnie, choro-
bach zaka�nych, niektórych derma-
tozach oraz wspomagaj¹co jako nie-
swoisty �rodek przeciwbólowy
w rwie kulszowej, zapaleniu nerwu
trójdzielnego oraz niektórych nerwo-
bólach. [5,7,8,12,15]. Owoce s¹
stosowane jako remedia: haemode-

purativum,
diaphoreti-
cum, analgeti-
cum, laxati-
vum wcho-
dz¹c w sk³ad
wielu recep-
tur fitotera-
peutycznych
[15]. Bada-
nia przepro-
w a d z o n e
przez Rosta-
fiñskiego za-
równo do-
�wiadczalne,

jak i kliniczne wykaza³y, ¿e prepara-
ty bzu czarnego wykazuj¹ dzia³anie
analgetyczne, uspokajaj¹ce, s³abe hi-
potensyjne. Stwierdzono równie¿, ¿e
u chorych z obrzêkami ró¿nego po-
chodzenia (sercowego, nerkowego)
wyci¹g z bzu czarnego zwiêksza diu-
rezê oraz zmniejsza ciê¿ar w³a�ciwy
moczu. Ze wzglêdu na zawarto�æ
witamin bez czarny jest stosowany
równie¿ jako �rodek ogólnie
wzmacniaj¹cy [14]. Owoce bzu
czarnego jako uznane lecznicze sub-
stancje ro�linne o w³a�ciwo�ciach
przeczyszczaj¹cych wesz³y jako

Owoce czarnego bzu �
antidotum na toksyczne metabolity
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monografia do Farmakopei Polskiej
IV [3].

Ze wzglêdu na wysok¹ zawar-
to�æ zwi¹zków polifenolowych
w omawianych surowcach nale¿y
zwróciæ uwagê na mo¿liwo�æ ich wy-
korzystania jako substancje antyok-
sydacyjne. Du¿ym problemem, na
który obecnie zwraca siê coraz
wiêksz¹ uwagê, s¹ reaktywne formy
tlenu (RTF), którym przypisuje siê
odpowiedzialno�æ w patogenezie
wielu chorób.

Zaburze-
nie równowagi
pomiêdzy szyb-
ko�ci¹ powsta-
wania wolnych
rodników tleno-
wych a wydol-
no�ci¹ uk³adu an-
tyoksydacyjnego
nazywamy �stre-
sem oksydacyj-
nym�. RTF po-
woduj¹ utlenienie
t³uszczów, bia-
³ek, DNA, mog¹
przyczyniæ siê
tak¿e do uszko-
dzenia tkanek
i komórek. Tok-
syczne produkty
reakcji utleniania wywieraj¹ dzia³a-
nie cytostatyczne na komórkê, do-
prowadzaj¹ do uszkodzenia b³on ko-
mórkowych i aktywuj¹ mechanizmy
apoptozy. Do chorób, w których
stres oksydacyjny odgrywa klu-
czow¹ rolê, zalicza siê m.in. choro-
by uk³adu kr¹¿enia, neurodegenera-
cyjne, czy choroby zapalne, takie jak
np. reumatoidalne zapalenie stawów
[10].

W badaniach naukowych [6]
udowodniono znacz¹c¹ rolê stresu
oksydacyjnego w patogenezie auty-
zmu. Mózg jest bardziej wra¿liwy od

innych organów na wzrastaj¹ce stê-
¿enie wolnych rodników, co objawia
siê zmniejszon¹ produkcj¹ glutatio-
nu. W konsekwencji nie jest on
w stanie przeciwdzia³aæ wolnym rod-
nikom. Dowiedziono, ¿e jako pierw-
sze przez wolne rodniki atakowane
s¹ komórki nerwowe. Leczenie
�rodkami przeciwutleniaj¹cymi
w przypadku autyzmu powoduje po-
prawê behawioraln¹ u dzieci.

Ka¿dy organizm posiada we-
wnêtrzny, z³o¿ony mechanizm anty-
oksydacyjny. Niemniej jednak

w profilaktyce prozdrowotnej celo-
wym jest dostarczenie substancji eg-
zogennych wspomagaj¹cych zacho-
wanie homeostazy. W�ród wielu grup
substancji pochodzenia ro�linnego,
zdolno�ci¹ do �zmiatania� wolnych
rodników tlenowych, cechuj¹ siê
zwi¹zki polifenolowe. Pod wzglêdem
antyoksydacyjnym mo¿emy je po-
dzieliæ na: pierwszorzêdowe (pier-
wotne), konwertuj¹ rodniki do sta-
bilniejszych zwi¹zków, przez co
przerywaj¹ ³añcuch reakcji oraz dru-
gorzêdowe (wtórne), które wyko-
rzystuj¹ inne metody zapobiegaj¹ce

utlenieniu lipidów ani¿eli przeciwutle-
niacze pierwotne. Dzia³aj¹ one we-
d³ug ró¿nych mechanizmów: �rodki
chelatuj¹ce, które poprzez komplek-
sowanie jonów metali katalizuj¹cych
reakcje autooksydacji, nie dopusz-
czaj¹ do ich przebiegu; absorbowa-
nie promieni UV; dezaktywacja tle-
nu singletowego [11].

Zwi¹zki polifenolowe s¹ sze-
roko rozpowszechnione w �wiecie
ro�linnym. Nale¿¹ do tej grupy m.in.
flawonoidy, kwasy fenolowe, anto-
cyjany, a tak¿e taniny. W badaniach

przeprowadzo-
nych przez Lejê
i wsp. [9] nad an-
tyoksydacyjnymi
w³a�ciwo�ciami
owoców wybra-
nych gatunków
dziko rosn¹cych
drzew i krzewów
analizowano: bez
czarny (Sambu-
cus nigra L.), de-
reñ jadalny (Cor-
nus mas L.), g³óg
jednoszyjkowy,
(Crataegus mo-
nogyna Jacq.),
jarz¹b pospolity
(Sorbus aucupa-
ria L.), morwa

czarna (Morus nigra L.), rokitnik
pospolity (Hippophae rhamnoides
L.), ró¿a dzika (Rosa canina L.)
i tarnina (Prunus spinosa L.), z któ-
rych zbierano owoce, oraz kwiaty
ró¿y stulistnej (Rosa × centifolia).
Wed³ug ww. autorów najwy¿sz¹ za-
warto�ci¹ rozpuszczalnych fenoli, fla-
wanoli oraz wysok¹ zdolno�ci¹ neu-
tralizacji wolnych rodników tleno-
wych w badanych surowcach cha-
rakteryzowa³y siê ekstrakty z bzu
czarnego.  Najwiêksz¹ zdolno�æ neu-
tralizacji wolnego rodnika ABTS (od-
czynnik do niezbêdny oznaczania
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w³a�ciwo�ci antyoksydacyjnych)
stwierdzono w owocach ró¿y dzikiej,
bzu czarnego oraz derenia jadalne-
go, a najmniejsz¹ w owocach mor-
wy czarnej i p³atków kwiatowych
ró¿y stulistnej.

Antocyjany wystêpuj¹ce
w czarnym bzie, nale¿¹ce do flawo-
noidów, czyli zwi¹zków polifenolo-
wych odgrywaj¹ istotn¹ rolê nie tyl-
ko jako substancje prozdrowotne,
ale tak¿e w przemy�le spo¿ywczym
nadaj¹c przetworom atrakcyjn¹ bar-
wê. Ich dodatek jako naturalnych
sk³adników do ¿ywno�ci nie budzi
kontrowersji konsumentów.

Bez czarny, zarówno kwiaty,
jak i owoce znalaz³y zastosowanie
tak¿e jako dodatki kulinarne. Nadaj¹
siê jako dodatki do ciast, konfitur.
Popularne s¹ ciasteczka z bzu, miód
z kwiatu bzu, zupa, czy te¿ galaret-
ka. Mo¿na z nich otrzymywaæ wino
lub likier [1].

Jak podaj¹ Czapski i Walko-
wiak-Tomczak [2] z porównania
przygotowanych roztworów zawie-
raj¹cych oddzielnie koncentrat soku
z aronii oraz barwnik z czerwonych
winogron i z czarnego bzu, najbar-
dziej odpornym w czasie ogrzewa-
nia okaza³y siê barwniki czarnego
bzu. By³y one najmniej wra¿liwe na

dzia³anie podwy¿szonej temperatu-
ry i zmiany pH �rodowiska, zacho-
wuj¹c jednocze�nie barwê po¿¹dan¹
dla produktów ¿ywno�ciowych.

Jak przedstawiono powy¿ej
owoce bzu czarnego mog¹ mieæ w³a-
�ciwo�ci nie tylko ³agodnie prze-
czyszczaj¹ce i napotne, ale tak¿e
mog¹ byæ stosowane jako naturalne
antyoksydanty w profilaktyce wielu
chorób zwi¹zanych z wolnymi rod-
nikami tlenowymi oraz stanowiæ �ró-
d³o witamin w codziennej diecie.

dr n. farm. Tomasz Baj
Katedra i Zak³ad Farmakognozji
z Pracowni¹ Ro�lin Leczniczych

Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
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Przegl¹d prasy Wojna miêdzy aptekami

Piotrkowscy aptekarze ostrzegaj¹, ¿e na skutek nieuczciwej konkurencji niektórych aptek sieciowych, ma³e
apteki znikn¹, co wbrew pozorom nie wyjdzie na dobre pacjentom. Podejrzewaj¹, ¿e sprzedaj¹c leki za grosze,
apteki sieciowe oszukuj¹ skarb pañstwa. Blisko dwudziestu w³a�cicieli aptek w Piotrkowie popar³a Okrêgowa Izba
Aptekarska w £odzi, która wyst¹pi³a do ³ódzkiego oddzia³u NFZ z zapytaniem, jak rozliczane s¹ leki refundowane
przez pañstwo, które sprzedawane s¹ w niektórych sieciowych aptekach dos³ownie za grosz.

� Nie chcemy, ¿eby leki by³y drogie, jak widaæ w praktyce mog¹ byæ tanie, ale niech bêd¹ tanie dla
wszystkich � mówi Dorota Miazek, w³a�cicielka najstarszej w Piotrkowie apteki. - Hurtownie jednak w porozumie-
niu z firmami farmaceutycznymi tylko aptekom sieciowym sprzedaj¹ leki z ogromnymi upustami.

� Na porz¹dku dziennym s¹ sytuacje, ¿e pacjenci zabieraj¹ recepty, mówi¹c, ¿e my jeste�my z³odziejami, bo
w takiej i takiej aptece jest znacznie taniej � dodaje Piotr Korzeniowski, w³a�ciciel piotrkowskiej apteki.(�)

�ród³o: Polska-Dziennik £ódzki, 29.06.2009


